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NEMZETKÖZI PÆDAGOGIAI KONGRESSZUS
BUDAPESTEN, 1896-B A N .*

Jelen czikkemhez az impulzust a milleniumi nemzetközi
tanító-kongresszus eszméje adta meg, melyről először röviden a
budapesti lapok szeptember 14-diki számában, majd valamivel
részletesebbet az október 7-diki lapokban olvastam. Felszólalásom
általános és általánosító természetű lévén, csakhamar beláttam,
hogy azt legalkalmasabban a «Magyar Pædagogiai Társaság»
fóruma elé vihetem.
Főleg két dolgot szeretnék az alábbiakban bebizonyítani :
1., hogy csupán nemzetközi tanítói kongresszus nem kívánatos, de
nem is létesíthető ; 2., hogy egy nemzetközi paedagogiai kongreszszus valósítása az eddig kijelölt úton s csupán a megnevezett esz
közökkel el nem érhető.
A nemzetközi tanítói kongresszusnak nem vagyok híve, mert
halva született gyermek, mert nem valósítható. Országos, nemzeti
s hazai tanítói kongresszusról már hallottam, nemzetköziről nem,
bár ép a mi sajátságos s szomorú nemzetiségi viszonyaink közt még
egy országos-nemzetközi tanítói kongresszus is képzelhető. De
általánosabb, valódi nemzetközi értelemben tanítói kongresszus
szinte lehetetlen. Miért? — Mert minden nemzetközi összejövetel
s érintkezés lehetőségének alapfeltétele az anyagi s a szellemi erő,
mely két tényező a mi esetünkben egymástól el nem választható.
Vagy, hogy érthetőbben fejezzem ki magam s minden nem szán
dékolt félreértésnek elejét vegyem : még ha a német, a franczia,
az angol, az olasz s akár az orosz tanítónak volna is elég pénze,
hogy megjelenjék, ennek «tanító-értekezleti» szempontból nem
* Felolvastatott a M. Pæd. Társaságnak 1893 decz. 16-ikán tartott
rendes havi ülésén.
Magyar Pudagogia. III. 1.
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venné hasznát sem ő, sem mi, ha nem érintkezhetnénk, nem be
szélhetnénk vele ! Mivel külföldi vendégeink magyarul, mi pedig
németül, francziáúl, angolúl, olaszúl és oroszúl együttesen legalább
a milleniumig alig tanulunk meg, magyarúl pedig nem tárgyal
hatnánk, németül talán, francziáúl, angolúl sehogy; komolyan a
nyelvi kérdésnek ilyen nemzetközi kongresszusoknál alkalmazott
azon megoldását kell szemügyre venni, mely a tárgyalásokra egy
vagy legfeljebb két európai nyelvet, mondjuk a francziát és a né
metet állapítja meg. A nehézség azonban még ezen enyhített meg
oldás mellett is fennáll, mert tudomásom szerint úgy nálunk, mint
a külföldön, a népiskolai tanítók nyelvismeretei nem igen sokszerűek, sőt nemzeti szempontból nem is szükséges, hogy azok
legyenek.
Ámde az anyagi szempontokat sem szabad kicsinylenünk,
mert azzal csak nem érhetjük he, hogy a külföldi államok egy-kót
képviselőt lássanak el pénzzel s küldjenek el közénk, avagy, hogy
a szomszédos Ausztriából néhányan Budapestre rándúljanak —
nekünk a keretet ki kell szélesíteni s főleg arra törekedni, hogy
minél többen önként keressenek fel, s hogy az illetők kollegiális
és olcsó fogadtatásban részesüljenek, nem pedig méltatlan sarczolásban.
A kifejtett akadályok s aggodalmak daczára is, a felvetett
eszme magvát egészségesnek s üdvösnek találván, kedvvel gondol
kodtam azon, vájjon nem lehetne-e a szép eszmét némi módosítás
sal megvalósítani ? Első pillanatban nemzetközi tanári kongreszszusról álmodoztam, de kerülni óhajtván az önzésnek még látsza
tá t is, nyomban az általánosabb s úgy az elemi és közép, mint a
felső oktatást magába ölelő, tehát mindennek s mindenkinek
eleget tevő nemzetközi paedagogiai kongresszusra tértem át, mely
a szükséghez képest még akárhány specziálisabb szakosztályra
volna bontható. Egy ilyen kongresszusban, úgy vélem, az anyagiak
és a szellemiek, utóbbiak alatt újból a nyelvismeretekre czélzok,
jóval nagyobb mértékben volnának feltalálhatok. Egy ilyen kon
gresszus, menten minden egyoldalúságtól s kibővített hatáskörrel,
eredményesebben szolgálná nemcsak az általános nemzetközi
ügyet: a nevelést és az oktatást, de a mi különleges nemzeti
ügyünket is, a mennyiben többen több helyről s több ideig jönné
nek, sajnos, még oly kevéssé ismert hazánkba, és saját tapasztala
taik s megfigyeléseik alapján terjesztenék otthon rólunk szerzett
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ismereteiket s rombolnák le, legalább részben, azon szégyenletes
előítéleteket, melyeket elleneink elég bosszú időn keresztül vetet
tek el s ápoltak a külföldön. Egy ilyen kongresszus végre szerve
sen egyesíthetné mindazon szakférfiakat és tudósokat is, kik eset
leg más főczélból vagy más specziálisabb természetű kongresszus
végett látogatnak majdan el hazánkba.
Most pedig, néhány részlet helyesebb megvilágítása kedvéért,
sorra veszem azon tételeket, melyeket a Pesti Hírlap október 7-iki
számának — úgy hiszem — authentikus közleménye szerint a
meghívott tanférfiak értekezlete megállapított.
1. «Az értekezlet abban állapodott meg, hogy a tervre és
annak kivitelére nézve a vallás és közoktatási miniszterhez for
dul.» — Tudva, hogy oda fent mennyire el vannak foglalva, s
hogy a rendes munkát is alig győzik, ezen talán nem egészen
helyes, de mindenesetre igen kényelmes eljárás helyett czélszerűbb lenne a tervezet kidolgozása végett az ország többi tanügyi
egyesületeivel, első sorban az Országos Középiskolai Tanáregye
sülettel érintkezésbe lépni, s csak ily szélesebb rokonság közre
működésével összeállitott s legalább főbb vonásaiban kész terve
zetet mutatni be a közoktatási kormánynak. Ezen előkészítő mű
ködésnek egyik elengedhetetlen föltétele, hogy az anyagot, rende
zést, kivitelt s mindennemű okulást illetőleg, a megelőző rokon
vállalatok (pl. a chicagói nemzetközi pæd. kongresszus) alaposan
áttanulmányoztassanak.*
2. «A programmba fölveendő kérdések volnának: az iskola
padok szerkezete, az álló és dőlt irás között való különbség s
annak eldöntése, hogy a kettő közül melyiknek a tanítása előnyö
sebb, a népiskolákban az egyfolytában való tanítás és a tompa
elméjtieknek vagy nehezebb felfogásúaknak a többi növendékektől
való elkülönítése s még több ezután megállapítható tanügyi kér
dés.» Ezzel ellentétben áll egy másik czikk (1. a Nemzetközi tanítókongresszus ez. vezérczikket a Budapest október 11-iki számában),
mely viszont azt vitatja, hogy «ha a nemzetközi tanítói kongresszus
csupán a nevelésügyi általános kérdések keretén belül m aradna..
akkor ránk nézve az egész dolog minden mélyrehatóbb eredmény
nélkül mvílik el» ; e czikk írója szerint a kongresszusnak föczélja
* Mihelyt az erre vonatkozó eredeti s hiteles adatokat megkapom, e
helyen is ismertetni szándékozom.
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az, hogy külön államiságunk, nemzeti múltúnk, jelenünk s jövő
törekvéseink felől helyesen tájékoztassuk az idegeneket, a mely
czél megvalósítására hazánk s nemzetünk életére, kivált történe
tére s közjogára vonatkozó rövid munkák volnának különböző
nyelven s ingyen szétosztandók.
Újból bocsánatot kérek, de engem ezen két programm közül
egyik sem elégít ki: amaz szakszerű és általános, de sovány, emez,
bár kívánatos, de csak közvetett természetű. Azon programúinak,
melylyel nyugodtan léphetünk a pædagogusok nemzetközi kon
gresszusa elé, első sorban nemzetközinek, általánosnak, vagyis
olyannak kell lennie, mely lehetőleg mindenkit érdekel ; e
mellett szükséges, vagy legalább is kívánatos, hogy a tudományt
is előbbre vigye. Ne féljenek kérem : ezen szempontok nem hogy
csorbítanák, de közvetve még előmozdítják a mi nemzeti érde
keinket is, melyet a külföld előtt felesleges túlságosan hangsú
lyozni, a mennyiben helyes rendezés mellett, mintegy önmaguktól
valósulnának. Szerintem «az ezután megállapítandó tanügyi kér
dések» volnának tehát még csak az igaziak. Nagyfontosságú feladat
ez, mely idejekorán foglalkoztathatna egy nemzetközi előkészítő
bizottságot, mely javaslatokat (thémákat) stb. bárkitől elfogadna
s a mi jó, azt értékesítené.
Az amerikaiak gyakorlati észjárása csakhamar eltalálta itt is
a helyes és eredményes utat : a sajtó s külön Értesítők és röpiratok útján hívták fel az illetők érdeklődését és biztosítani igyekez
tek közreműködésüket. Ilyenek régibb időből : Preliminary Circu
lar respecting the exhibition of education at the world’s industrial
and cotton centennial exposition (Washington gov. print, off.
1884; department of the interior, bureau of education); Circulars
of information of the bureau of education (Washington gov. print,
off. 1884). — Az idei chicagói kiállítást megelőzőleg az EgyesültÁllamok közoktatási biztosának (Harris W. Т.-nek) elnöklete alatt
működő előkészítő és szervező bizottság szintén egy nemzetközi
felhívást küldött szét, melylyel kérdések és tételek beküldésére
szólított fel, s az anyagnak az alábbiakban felsorolt s természetes
osztályozását fogadta el.
Nehogy azonban a terméketlen kritika vádjával illettessem,
legyen szabad röviden néhány alkalmas thémát megpendíteni.
1.Elem iek: Szükséges-e okvetetlenül, hogy az elemi oktatás az
eddig megrögzött szokás szerint a 6—10. életévig tartson, s nem
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lehetne-e ugyanazon czélt még jobban egy évi késedelemmel
három év alatt (7—10.) elérni? — Nem volna-e czélszerü s a rideg
átmenet közvetítése s a gyermekek testi fejlődése szempontjából
indokolt, az I. elemi iskolai évben a tanítást naponként két dél
előtti vagy legfeljebb 11/a—2 délelőtti és egy délutáni órára redu
kálni? — 2. Középiskolaiak : Az egységes iskola kérdése. Mert na
gyon is elérkezett az ideje : a klasszikus s a reális irány nagy s
évszázados küzdelmének végleges (?) eldöntését provokálni s elő
mozdítani kellene. — Specziális magyar tanügyi intézmények : az
önképzőkörök (kapcsolatban a rokon angol s franczia intézmé
nyekkel). — A modern nyelvek tanulása és tanítása; a több
nyelvű nyelvtanok (Parallel-Grammatik). — A nemzetközi nevelés.
(L. Wiese : Deutsche Briefe über englische Erziehung [Berlin, 1877]
II. 105 1. f.) stb.
3. Főiskolaiak : A tanárképzés módjai a különböző államok
ban. — A modern nyelvek tanárainak képzése : külföldi utazási
ösztöndíjak, állami csereviszony a tanárjelölteknél (úgy mint
nálunk a magyar- és a németajkú tanulóknál dívik). — Az egye
temi hallgatók segélyezése. — Nemzetközi deák-egyesület.
4. Általánosak : A nemzetközi pædagogiai kongresszusok
állandósítása. Miben és mennyiben nyilvánul a szomszédos álla
mok pædagogiâjânak és tanrendszerének kölcsönhatása és befo
lyása? — Nemzetközi összehasonlító statisztikai kimutatások a
tanügy minden ágára ; nemzetközi bibliographia a pædagogiai
folyóiratokról s a pædagogiai szakirodalomról,* nemzetközi kimu
tatás a pædagogiai egyesületekről, nemzetközi kötelező csereviszony
a közokt. minisztériumok s a pædagogiai társulatok között ; nem
zetközi levelezők szervezése. Egy nemzetközi taniigy-adminisztrativ Értesítő megalkotása. (Analógiák : a Dreyfus-Brissac által szer
kesztett Kevue internationale de l’enseignement nem eléggé nem
zetközi jellegű ; mintaszerű jogi téren a Sommaire périodique des
Revues de Droit [Bruxelles], melynek minden országban van
munkatársa, s mely különböző szakok szerint gondosan osztá
lyozva adja az újabb könyvek és czikkek rövid tartalmát.) —
Állandó nemzetközi nevelési-tanács (Bleibender Internationaler
* A porosz kormány a chicagói kiállítás részére íratott ilyet: «Verzeiclmiss der pädagogischen Zeitschriften, Lehrbücher und Lehrkalender
Deutschlands» (Berlin, Otto Arndt).
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Erziehungs-Bat : H. Molkenboer: Bonn). — A tanítók és az isko
lák értékesítése a béke eszméjének terjesztésére (Nemzetközi béke
egyesületek). — Paedagogiai közkönyvtárak. Bécs kezdeményezte
egy ily «Pädagogische Centralbibliothek » felállítását, hogy a tanügygyel foglalkozóknak alkalmat nyújtson oly forrásmunkák és
szakfolyóiratok megtekintésére, melyeket egyesek nem szerezhet
nek meg. -— Súrlódások a nyilvános és házi nevelés terén (Friction).
(Összehasonlító neveléstudomány). (Analógiák : Essai de physique
comparée parM .P. Heen de Louvain [Bruxelles 1885]. — Histoire
comparée des systèmes de philosophie par M. IJegerando, Paris
1833, 4 köt. [Journal des Savans 1825 p. 434]) stb.
Nézzük már most a kérdés anyagi oldalát. «Az értekezlet
a kongresszus rendezéséhez költségfedezetet nem kér s megelég
szik azzal, ha a kormány a külföldi tanító-testületeket (melyeket ?)
az illető kormányok útján meghivatja (meghívja?)» — Úgy látszik
az «értekezletnek» vagy «több előkelő pædagogusunknak» nagyon
sok a pénze, avagy az ilyen vállalatokat csupán elméletből isme
rik, mert bizony úgy mint mindent, úgy ezt is, jól megcsinálni
pénz nélkül nem lehet. Gondoljunk csak vissza az Óvsz. Középisk.
Tanár-Egyesület által rendezett tanszer-kiállításra, pedig az ennél
jóval szerényebb vállalat volt! Azért én igenis igénybe óhajtom
venni a közoktatási kormány anyagi támogatását is 1. mert szük
séges ; 2. mert lehetetlen, hogy az ez elől elzárkózzék. Nem akarok
részletekbe bocsátkozni, s azért csakis a meghívókra, az alkalmi
kirándulásokra, a gyűlések rendezési s a tárgyalásoknak legalább
kétnyelvű kinyomatási költségeire mutatok rá.
Most pedig még az apasági kérdést szeretném eldönteni.
A Pesti Hírlap idézett száma szerint «a vallás és közokt. miniszter
még nem felelt az előterjesztésre, de hihetőleg rövid idő leforgása
alatt véleményt mond a felvetett érdekes tervre nézve». Az Egyet
értés szerint (október 8.) «a közokt. miniszter közelébb leiratot
intézett a tanfelügyelőségekhez a nemzetközi tanító-kongresszus
tárgyában..........az értekezlet (számos tanügyi kapaczitás) kimon
dotta, hogy miután a kongresszus még elvi szempontból sem kifo
gásolható, de a tanügyet nagyban elősegíti, azt tőle telhetőleg
támogatni fogja s létrejöttét elősegíti.» Hasonló értelemben ír a
Budapest (október 11.): «a tervet, mely a közoktatási miniszté
riumtól ered, az összehítt szakemberek helyeselték.» — De elvégre
s nem ez a fődolog: származzék az eszme a tanítóktól, a minisz
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tériumtól vagy akár a tanároktól, a nemzeti kultúra érdekében a
jót onnan kell hogy vegyük, a hol találjuk — hisz amúgy sem oly
gyakori ! S azért kell, hogy a nemzetközi pædagogiai kongresszus
eszméje mindannyiunk részéröl a legnagyobb pártolásban s a leg
kitartóbb figyelemben részesüljön. Testületek s egyesek pedig
idejekorán készítsék elő a talajt, buzgólkodjanak oly kedvvel s
lelkesedéssel, melyet e szép s jó eszme önmagában rejt s kisugároz,
s ha mindenki magánúton külföldi ismerőseit, a közoktatási kor
mány pedig a külföldi államok tanügyi kormányainak képviselőit
arra tudja bírni, hogy 1896-ban Budapesten megjelenjenek, úgy a
győzelem a miénk, a siker biztos s «a milleniumi krach» nálunk
nem fog bekövetkezni !
Végül úgy a tanítók mint a tanárok elnézését kérem, a miért
e fontos tárgygyal ily röviden bántam el. Mentségül csak a rendel
kezésemre álló idő rövidségét hozhatom fel, de bízom abban, hogy
az egészséges csira kedvező talajra hull. A pædagogusok istenének
áldása kisérje a nemzetközi íam'fó-kongresszus második bővített
kiadását : a nemzetközi paedagogiai kongresszust !
(Eger, október havában).
K emény F e r e n c z .
*

*

*

Utóirat s egyúttal néhány észrevétel Nagy László úr indít
ványaihoz. E folyóirat novemberi füzetét azon a t. olvasó előtt
bizonyára nem ismeretlen érzéssel vettem kézhez, melyet a saját
szellemi termékeink iránt táplált gyengédség és — gyengeség azok
viszontlátásakor idéz elő. S ime czikkem helyett a füzet utolsó
lapján Nagy László indítványaira bukkanok, melyek olvasásakor
olyformán éreztem magam, mint mikor egy jó ismerősünkkel, ki
együttes ebéd után néhány hétre elutazik, újból találkozunk —
már a vacsoránál.
E jó ismerősöket s kedves rokonokat őszinte örömmel fogad
tam, mert ki fogja az apaságot, a prioritást kutatni akkor, midőn
két egymástól távol álló s egymással ismeretlen forrásból csaknem
egyidőben ugyanazon eszme lát napvilágot, mindennél fényeseb
ben igazolva : a felmerült eszmék jóságát és érett voltát ?
Bár eredeti czikkem már nem áll rendelkezésemre, a
t. szerkesztőség engedőimével, néhány rövid észrevételt óhajtok
tenni Nagy László indítványaira ; előre bocsátva azt, a mi a sikert,
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értem a valósítást, nagyban elő fogja mozdítani : az indítványok
lényegének megegyezését.
Igénytelen észrevételeim a következők :
ad l. a) Ne csupán a magyarországi pædagogiai müvek, de
a szakkérdések bibliographiájára olyannyira fontos folyóiratok is
gyűjtessenek össze. Ne állapodjunk meg ezeknek múló értékű
kiállításánál, de használjuk fel a kedvező alkalmat : a magyarországi pædagogiai müvek bibliographiájának és repertóriumának
megírására és kiadására is. b) Egy fővárosi pædagogiai közkönyv
tár megalkotásának nehéz, de még inkább költséges munkájában
szövetkezzék a Magyar Paed. Társaság a többi hazai tanügyi tár
sulatokkal, s dolgozzon ki egy oly katalógust, melynek alapján
idővel kisebb vidéki paed. köz-könyvtárak is felállíthatok.
ad 2. Összehasonlítva saját indítványommal, az «általános
tanítói és tanári gyűlés» helyett újólag ajánlom az általánosabb
«nemzetközi paedagogiai kongresszust », mely természetesennem
zárja ki azt, hogy a millenium alkalmával minden egyes pædago
giai szakcsoport (kisdednevelés, népoktatás, közép és felső oktatás)
külön nemzeti vagy országos kongresszusokat ne tartson. — A mi
a többi tanügyi egyesületekkel való érintkezést illeti, szívből óhaj
tom, hogy az önző elszigetelés végre megszűnjék s egymás műkö
déséről ne csak tudomást vegyünk, de egyesült erővel igyekezzünk
az azonos czélokat megvalósítani.
ad 3. Tekintve a Magyar Paed. Társaság rövid múltját, a
milleniumi kiállításon az nem szorítkozhatik csak önmagára.
Mégis, a tanügyi kiállítás egyes csoportjai szerint, rendezhetne
nyilvános s népiesen szakszerű felolvasásokat a nagy közönség
számára.
K. F.

A NEVELÖNÖKÉPZÉSRÖL.*
A nevelőnőképzés kérdése már régóta foglalkoztatja nálunk
a közvéleményt ép úgy, mint az intéző köröket. Folyamatba hoz
ták e kérdést azok a gyakori felszólalások a napi sajtóban s az
időszaki folyóiratokban, a melyek hazafias felháborodással rámu* Felolvasta a szerző a Magyar Pædagogiai Társaság 1893. deczember
16-án tartott rendes havi ülésén.
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tattak a külföldről beözönlő gouvernante-okra, mint azon okok
egyikére, a miért társadalmunk némely köreinek a magyarosodása
nem halad gyorsabban. A milyen egyetértők voltak e felszólalások
az idegen gouvernante-ok veszedelmes hatásának a megítélésében,
ép úgy összevágtak a baj orvoslásának a módjára nézve is. Ki kell
az idegen gouvernante-okat szorítani magyar nevelőnők által ;
gondoskodnunk kell müveit magyar nevelőnök kiképzéséről. Ezt
az alapgondolatot variálta valamennyi felszólalás. S közoktatási
kormányunk dicsérendő készséggel hajtott a jótanácsra. Sebes
tyénné Stetina Ilona tagtársunk szakértelmes, a gyakorlati szük
ségletek beható ismeretén alapuló felolvasásában vázolta már ez
ügy történetét. Tudjuk abból, hogy Trefort miniszter 1879-ben a
II. kerületi állami tanítónőképzö-intézetben, amaz intézet tanári
karának a tervezete alapján, egy külön nevelőnőképzö kurzust
nyitott, mely a tanítónökepzővel szervesen össze volt kötve. A terv
az volt, hogy mindjárt a felvételi vizsgálaton külön választandók,
mint nevelönöjelöltek az olyan növendékek, a kik németül tudnak,
s a kiknek a franczia nyelvben és a zenében valamelyes előisme
reteik vannak. Ezek aztán a tanítónöképző valamennyi tantár
gyain kívül — csak épen az ipartanítás alól lettek volna fel
mentve — hetenkinti három-három órán külön oktatást nyerné
nek a franczia nyelvben és zenében, s a tanítónöképző többi
növéndékeitől különválasztott csoportban, de ugyanegy időben
taníttatnának a német nyelvben. Végre a nevelőnőjelöltek számára
a tanítónőképző akkor még csak három évfolyamán felül tervben
volt egy negyedik kurzus, a melynek tárgyai voltak a német és
franczia nyelv s a zene. íme, ez volt, rövid körvonalokban ismer
tetve, az első intézkedés, a mit közoktatási kormányunk a neve
lőnőképzésre vonatkozólag tett. Hogy ez a kísérlet nem mutatko
zott életrevalónak, a hogy Sebestyénné Stetina Ilona tisztelt tag
társunk állítja, arról meggyőződni, azt hiszem, nem volt elég idő,
mert hiszen már a következő évben a VI. kerületi tanítónőképző vei hozták kapcsolatba a nevelőnöképzést. Budán az egész tervből
csakis a negyedik évfolyamot valósították meg, úgy, hogy azaz ott
fogtak még egy esztendőre tanítónőképesítő vizsgálatot tett öt
olyan növendéket, a kik véletlenül zongorázni, németül s egy
kicsit francziáúl tudtak, tehát nem is otyanokat, a kiket a terv
értelmében már evvel a szándékkal vettek fel s oktattak külön, a
tanítónőképző tantárgyain kívül. Elismerem, hogy fonákul fogtak
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a dologhoz, hogy a végén kezdték, a helyett, hogy a felvételen
kezdték volna, de bajosan lehet azt állítani, hogy maga a terv
nem mutatkozott életrevalónak, hogy Trefort miniszter a terv
sikertelenségét látta volna he, mikor arra szánta magát, hogy az
Andrássy-úti képzőre bízza a nevelőnök kiképzését. Valószínűbb
nek tartom, hogy Trefort keveselte azt a műveltséget, a mit az
elemi tanítónőképzőben szerezhetnek, azért kapcsolta össze a
nevelőnők kiképzését a polgári iskolai tanítónőképzővel. Evvel
szerves kapcsolatban együtt is maradt egész 1885-ig. Ekkor füg
getlenné teszik a nevelőnőképzőt a polgári iskolai tanítónőképző
től, külön szervezetet kap, külön tantervet. Es ime nyolcz rövid
esztendő leforgása után a nevelőnőképzésnek megint új alapot
kerítenek, megint az elemi tanítónőképzéssel hozzák szerves kap
csolatba. Hogy ez az intézmény nem tud gyökeret verni, nem tud
fejlődni s megerősödni, hogy tizenhárom év alatt négyszer kezdik
újra, más-más pontból kiindúlva — ez, lehetetlen, hogy gondol
kodóba ne ejtse az embert. Ez a sajátságos állapot, azt hiszem,
elég jogczím arra nézve, hogy e kérdéssel újra foglalkozzam még
azok után is, a miket Sebestyénné Stetina Ilona és dr. Kerékgyártó
Elek tagtársaink erre vonatkozólag elmondtak. Vizsgálni akarom,
hogy a nevelőnőképzéssel eddig tett háromféle kísérlet közül me
lyik felel meg leginkább gyakorlati szükségleteinknek. De ezt meg
előzőleg tisztába kell hoznunk bizonyos elvi kérdéseket, jelesen :
az államnak a feladata-e nevelőnők kiképzéséről gondoskodni?
Milyen rend vagy néposztály számára kell nevelőnőket képesí
teni? Milyenek azok a követelések, a miket az a bizonyos néposz
tály a nevelőnőkkel szemben támaszt?
Az első kérdésre, hogy t. i. az állam kötelessége-e nevelőnők
kiképzéséről gondoskodni, röviden azt felelem : pædagogiai szem
pontból nem, de nemzeti szempontból igen. Tudtommal nincs
Európában állam, a mely a tanítónőképzökön kívül még külön
nevelőnőképzőket is tartana fenn. Nevelőnők külön képesítő vizs
gálatára nézve igenis történtek intézkedések egynémely országban,
így pl. Svájczban egyedül Waadt kantonban állít ki a conseil de
l’instruction publique nevelőnői bizonyítványokat egy kiállott
vizsgálat alapján. Francziaországban a törvény a nevelőnői képes
séget egy brevet-töl teszi függővé, a mely bizonyítja a tulajdonosá
nak «l’aptitude d’être admise comme maîtresse d’études dans les
maisons d’éducation des desmoiselles». Ezt a brevet-t kiállítja
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külön e czélra kiküldött egy bizottság, a mely előtt a nevelőnő
jelölt letette az előírt vizsgálatot. Hasonlókép intézkedett az orosz
államkormány is, csakhogy Oroszországban a nevelőnőképesítö
vizsgálattal nem ad hoc kiküldött bizottságok, hanem bizonyos
iskolák vannak megbízva. A Church of England Training Schools
for Schoolmistresses is állít ki évenkint egynéhány bizonyítványt
oly nevelőnőjelöltek számára, a kik vagy ennek a tanitónöképzőintézetnek voltak rendes növendékei, vagy pedig magánúton
készültek s a nevelőnői qiralificatio elnyerése végett külön vizsgá
latot tesznek. Más országokban nemcsak hogy külön intézeteket
nem állít az állam nevelőnők kiképzésére, hanem még az ilyen
nevelőnőképesítő vizsgálatokat sem rendeli el. És ebben, tagadhatat
lan, van is ratio. Az államnak nem lehet feladata a magánneve
lésről és tanításról gondoskodni; elég, ha a tömeges nevelés és
tanítás, ha az iskolák számára nevel és képesít jó tanerőket; elég,
ha a leányiskolák színvonalát emeli mind jobban, hogy belőlük
müveit szellemű, gyöngéd érzelmű nők kerüljenek ki, oly nők, a
kiknek képességük is lesz, de meg szent kötelességüknek is isme
rik, hogy majdan leányaiknak maguk legyenek a nevelői. Ez a
legeszményibb nevelőnőképzés. De mit ér a legszebb elv, a leg
okosabb elmélet a gyakorlati életnek ellenkező sürgős követelései
vel szemben ? Az pedig elvitázhatatlan tény, hogy az országban
sok nevelőnő elkél, hogy most már sokat keresik a hazai nevelő
nőket, s ha hazaiakat nem találnak, hozatnak külföldieket. Czélszerü, okos volna-e hát a szigorú elv magasságából egykedvűen
nézni, mint lepik el a külföldi gouvernante-ok az országot, mint
törekszenek növendékeik szívét a nemzettől elfordítani, mint
tanítják rá őket, hogy csekélylőleg lenézzenek mindent, a mi ma
gyar? Mert hogy idegen nemzetnek a nyelvét tanulják gyerme
keink az illető idegen nemzet szülöttjétől, az érthető. De hogy
gyermekeink egész nevelését idegenre hízzuk, a ki nem ismeri a
népünknek sem a múltját, sem a jelenét, sem nyelvét, sem irodal
mát, sem szokásait, sem erkölcseit, sem hagyományait, sem törek
véseit, sem eszményképeit, egy szóval semmit sem mindabból, a
mivel gyermekeink lelkét meg kell töltenünk, bogy őket magya
rokká neveljük — mondom : idegenre bízni gyermekeink egész
nevelését, ez még gondolatnak is oly monstruozus, hogy az ily —
ha csak szórványosan is előforduló — esetek megakadályozására
okvetetlenül kötelességünk magyar nevelőnők kiképzéséről gon

12

RADÓ VILMOS.

doskodni s nem törődni azzal, hogy más boldogabb nemzeteknek
vannak-e hasonló intézeteik, vagy nincsenek.
Ezt a kérdést tehát tisztába hoztuk : kiválólag nemzeti tekin
tet parancsolja, hogy nálunk az állam gondoskodjék nevelőnők
kiképzéséről.
Vizsgáljuk már most, hogy milyen társadalmi körök és osz
tályok azok, a melyek számára első sorban kell nevelőnőket képe
síteni, hogy honnét akarjuk leginkább az idegen gouvernante-okat
kiszorítani? Közismert dolog, hogy legtöbbet főúri házakban
fogadnak idegen nevelőnőket. Ha egy-egy — többnyire deklaszszált — mágnásnál mást tapasztalunk is, ez az egypár kivétel ter
mészetesen a szabályt meg nem dönti. De azért önámítás volna
azt hinni, hogy meglehetne a főúri köröket a magyar nevelőnők
számára hódítani, ha nevelőnőink megtanulnának tisztességesen
egynéhány idegen nyelvet. Nem, még akkor sem, ha a legtisztább
párisi accentussal ejtenék a franczia nyelvet, és mint a legelőke
lőbb lady az angolt, a mi jóformán lehetetlen dolog, ha csak öt-hat
esztendőt nem töltött volt Francziaországban és ugyanannyit
Angolországban. Az arisztokráczia a jól nevelt leány fő-fő kritériu
mául a franczia és angol nyelvben való könnyed konverzácziót
tekinti. E körök el nem lehetnek e nyelvek nélkül, a melyek őket
a külföldi arisztokrácziával összekötik. Es e nyelvek tanítását a
világért sem bíznák másra, mint született franczia vagy angol
nőkre, a kiknek nemzet-egyéni sajátságai is nagyra becsült qualitások e körökben. Arról tehát le kell mondanunk, hogy az arisz
tokrata körökből sikerül majd az idegen gouvernante-okat alapos
képzettségű magyar nevelőnőkkel kiszorítani. Jó lesz tehát ezeket
a köröket számításunkból egészen kihagyni.
Annál inkább kell figyelmünket a magyar társadalom közép
rendjére fordítanunk, az úgynevezett gentry-re, kisebb földbirto
kosokra, kereskedőkre, nagyiparosokra stb. Ezek a körök tényleg
keresve keresnék a magyar nevelőnőket s azért kiválólag ezeknek
a szükségleteit és igényeit kell a nevelőnőképzők szervezésénél
szem előtt tartanunk. Oly családok ezek, melyek kisebb részükben
a városban laknak, a hol tehát módjukban volna leánygyermekei
ket nyilvános iskolákba küldeni, de mégis otthon taníttatják, mert
hisz amúgy is kell a háznál nevelőnőt tartani, az egyiknél, mivel
a «rang» követeli, a másiknál, mivel az anya maga belátja, hogy
nincsenek meg neki a gyermekei nevelésére szükséges qualitások,
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a harmadiknál, mivel az anya a társas élet kötelességei által és
talán nyilvános szereplésénél fogva is annyira igénybe van véve,
annyit kénytelen a házon kívül lenni, hogy sehogy sem ér rá gyer
mekeivel foglalkozni, s ha m ár nevelőnő amúgy is van a háznál,
mi természetesebb annál, hogy a leánygyermekek tanítását is ö
reá bízzák ?
De legnagyobb része ama családoknak, a melyekre a magyar
nevelőnök elhelyezésénél számíthatunk, faluhelyen lakik, a hol
megfelelő iskola nincs. A háznál két, három leány is van, elemi
és polgári iskolás korúak. A nevelőintézetbe adni őket a városba,
nagyon költséges is volna, de meg a szülők nem is szeretnének
öt-hat esztendőre megválni gyermekeiktől. Fogadnak tehát mellé
jük nevelőnőt. Ennek a nevelőnőnek is oktatnia kell a gyermeke
ket annak rendje és módja szerint a tanterv által ama kor, illető
leg ama kornak megfelelő osztály számára kiszabott tantárgyakban.
Ebből a körülményből már itt mindjárt deriválni akarom azt a
követelést, hogy a nevelőnőnek, a kit az állam azzá minősít, okvetetlenül képesített tanítónőnek is kell lennie.
De azon képessége mellett, hogy a gyermekeket a kiszabott
iskolai tantárgyakban oktatni tudja, még egyebet is követelnek a
nevelőnőtöl. Követelik tőle, hogy tudjon németül és francziáúl és
tudjon zongorázni. A városban talán nagyobb mértékben keresik
ezeket a qualitásokat, nagyobb súlyt helyeznek rájuk, mint falu
helyen. De követelni megkövetelik itt is, ott is, még pedig nem
csak a polgári iskolás korú leányok mellé veendő nevelönőktől, —
mert hiszen az ilyen korú leányoknak a polgári iskolákban tanít
ják is a németet, a felsőbb leányiskolákban pedig a francziát is —
de követelik még az olyan nevelönőktől is, a kiknek elemi iskolás
korú gyermekeket kell majd tanítaniok. Egyet azonban konstatál
nunk kell. Ha néznek is rá ezekben a körökben, hogy a leányok
idegen nyelveket és zenét tanuljanak, de annyira nem függ a lel
kűk teszem azon a franczia nyelven, mint a nagyúri körökben. Az
aristokratákat majmolván, vagy hiúságból, divatból megkívánják
ugyan, hogy gyermekeik a németen kívül egy kicsit francziáúl is
tudjanak parlirozni, de ebbeli kívánságaikat vajmi könnyen kielé
gítheti egy magyar nevelőnő is, a ki itthon tamilt francziáúl, és
korántsem kívánnak franczia gouvernante-ot venni gyermekeik
mellé.
íme, ilyenek azok a társadalmi körök, melyek a magyar ne-
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velönők fogyasztási területét teszik, ha szabad evvel a nemzetgazdasági kifejezéssel élnem, s ilyenek az ő követeléseik a nevelő
nőkkel szemben. És evvel, azt hiszem, biztos alapot kerítettünk
tulajdonképeni elmélkedésünk számára, hogy t. i. mi czélszerűbb,
ha külön intézeteket állítunk a nevelőnők kiképzésére, vagy ha a
tanítónőképzéssel hozzuk a nevelőnőképzést szerves kapcsolatba ?
Sebestyénné a külön nevelőnőképzönek a szószólója. Én, előre is
kijelentem, jobbnak, helyesebbnek tartom, ha a fennálló tanítónőképzőket bízzuk meg a nevelőnőképzéssel is. Ezt a következőkkel
okolom meg. Azt hiszem, mindenki elismeri, hogy a nevelőnőben
fontosabb, becsesebb az a tudás és ügyesség, a mi őt tanítóvá
minősíti, mint az, a mi őt — közfelfogás szerint — nevelőnővé
teszi : más szóval : az embernevelés szempontjából értékesebb a
nevelőnőben, hogy az iskolai tantárgyakat tudja jól eltanítani,
mint az, hogy' egy-két idegen nyelvet, meg zongorázni tud. Ez az
általános felfogás jut kifejezésre, ha a tanítónőképző mellesleg neve
lőnőképző is, holott, ha az állam külön intézetet állít a nevelőnők
kiképzésére, akkor ez által, az általános felfogással ellentétben,
azt vallja, hogy előtte lényegesebb a nevelőnőkben az idegen nyel
vek s a zene ismerete s kevésbbé lényeges az, hogy tudjon az isko
lai tantárgyakkal nevelni.
Az a külön nevelőnöképzö egész lényegében, egész szerveze
tében csak nem lehet más, mint tanítónőképző. A franczia nyelv s az
ügyesebb zongorajáték kedvéért, a mi által a nevelőnő különbözik
a tanítónőtől, bizony nem érdemes külön intézetet állítani, annyi
val is kevésbbé, mert a tanítónőképző keretében is megszerezheti
ezt a leendő nevelönő könnyű szerivel.
Csakhogy — azt mondhatná valaki — az egy-két idegen
nyelvnek az ismerete s a zongorajáték még nem az egész summája
a nevelőnői minőségeknek. És ebben az ellenvetőnek tökéletesen
igaza van. De már abban nem volna igaza, ha erről hímet akarna
varrni az ellen, hogy a tanítónőképzőkben képezzék egyszersmind
a nevelönőket is. Elismerem, hogy a nevelőnőtől megkívánják
még azt is, hogy legyen szép olvasottsága, legyenek finom társal
gási modorai, legyen szerény, tapintatos, legyen neki alkalmaz
kodó képessége és még sok más hasonló jeles tulajdonsága. Ámde
ezeknek a nevelőnői qualitásoknak a fejlesztése végett szintén kár
volna külön intézetet állítani, mert ezek olyan tulajdonságok, a
melyeket sem a külön nevelőnőképzőben, sem a tanítónőképzőben
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elsajátítani nem*lehet. Készint a temperamentumban gyökerező
egyéni sajátságok ezek, részint elsajátított jelességek, a müveit
környezet, a jó házi nevelés eredményei. Ez oknál fogva nem va
gyok feltétlen híve Sebestyénné azon indítványának, hogy a
nevelőnőképző az árvaház neveltjeiből rekrutálja az ő növendé
keit. Az ismert felsorolt tulajdonságokat a növendék már magával
hozza; az intézet legfölebb fejleszti, tökéletesbíti azokat. S mivel
e tulajdonságokat sem egy felmutatott iskolai bizonyítvány, sem
pedig felvételi vizsgálat alapján kipuhatolni nem lehet, azért bajos
egy csomó növendéket mindjárt az intézetbe való felvételnél
nevelőnöknek predesztinálni. Mert hát mi történjék az olyan nö
vendékekkel, a kikről később kiderül, hogy e tulajdonságoknak
teljesen híjával vannak ? Pedig ilyen kritikus helyzetbe vajmi
gyakran jutna egy intézet, a melynek rendeltetése volna kizáró
lagosan nevelönöket kiképezni. A tanítónőképzö ellenben tanít
ványai sorából csak is azokat választja ki nevelönőjelölteknek, a
kikben tüzetesebb megismerés után felismeri a nevelőnői állásra
való rátermettséget és hivatottságot.
Még abból a szempontból is czélszerübb a nevelőnőképzést
a tanítónőképzéssel hozni organikus összeköttetésbe, hogy egy
külön nevelőnőképző nem győzne annyi nevelőnőt kiképezni, mint
a hányra szükség van, holott tanítónőképzöt többet is lehetne, sőt
kellene megbízni nevelőnők kiképzésével.
Végre a nevelőnőket kereső közönség követelései is arra
utalnak, hogy a nevelőnők ne külön intézetekben, hanem a tanítónöképzőkben nyerjék kiképzésüket, mert, a mint kifejtettem, az
a közönség nagyobb súlyt vet az iskolai tantárgyak oktatására,
mint az idegen nyelvekre és zenére ; az oktatás szakiskolája pedig
a tanítónőképző.
A nevelőnőképzés a tanítónőképzőben pedig a következő
módon volna eszközlendő : Gondoskodni kellene, hogy elegendő
számmal jelentkezzenek felvételre oly növendékek, a kik németül,
talán egy kicsit francziáúl is tudnak, s a kiknek a zenében némi
jártasságuk van. Ezek a felveendő növendékek összes számának
körülbelől a felét tehetnék. Hogy kerülnek minden esztendőben
ilyen előkészültségü növendékek a kellő számban, abban kétség
nincsen. Hiszen, hogy mást ne mondjak, a mi szepességi, Torontálés Temes megyei stb. németjeink is jókora kontingenst szolgáltat
nak. Ezek lesznek, feltéve, hogy a nevelőségre egyéb rátermettsó-

16

EADÓ VILM OS.

gük is megvan, a nevelönőjelöltek. Az oktatás a tantárgyak leg
nagyobb részében közös a tanítónöjelöltekkel. Külön czétust a
nevelőnőjelöltek csupán a német és franczia nyelvben, valamint
a zenében is képeznek, a mely tárgyakban behatóbb, alaposabb
oktatást nyernek, mint kezdő társnőik, a tanítónőjelöltek. Tanítóképesítő vizsgálatot a nevelőnőjelöltek is kötelesek kiállani, de a
tanítói oklevelén kívül még arról is kapnak bizonyítványt, ha a
megfelelő külön vizsgálatot sikeresen letették, hogy képesek német,
franczia nyelvet és zenét tanítani. Ebben a szervezetben két elv
volna megvalósítva. Először, hogy az intézet az ő növendékeinek
már meglévő nyelvismereteit alapul veszi, hogy nem tanítanának
teljesen kezdőket egyszerre két idegen nyelvre, a mi nagy fonák
ság. Iskolában merőben idegen nyelvet egész a folyékony élő be
szédig megtanulni majdnem ritkaságnak mondhatni; két idegen
nyelvet egyszerre pedig a lehetetlenséggel határos. De ha a német
nyelv ismeretét magával hozza a növendék, az egy franczia nyelv
vel a kellő idő, gond és módszer ráfordításával csak meg fog bir
kózni. Ugyanez áll a zenére nézve. H a tizennégy éves koráig az a
növendék a hangjegynek a színét sem látta, a zongorának egy bil
lentyűjét sem ütötte meg, úgy magában a tanítónőképzőben m in
den igyekezete mellett sem fog annyi zongorát tanulhatni, hogy
avval nevelőnőnek elmehessen. Azért a zenében való némi jártas
ságot is feltételül kell szabni a nevelőnőjelöltek csoportjába való
felvételnél. A második elv. a mely e szervezet mellett megvaló
sulna, hogy nevelőnő csak az lehet, a ki képesített tanítónő is
egyszersmind. Ez bővebb megokolásra, azt hiszem, nem szőrül,
mert a ki háznál tanít, annak a tanításhoz épúgy kell érteni, mint
a ki iskolában tanít.
Végezetül még csak egyet. Az a követelés, hogy a nevelőnő
nek tanítóképesítő vizsgálatot is kell tennie, jól tudom, avval a veszólylyel jár, hogy ha egyszer tanítónői oklevele van, akkor el nem
megy nevelőnőnek, hanem elébbrevaló lesz neki a még oly szegé
nyesen dotált tanítói állomás is. Épen evvel a momentummal
foglalkozik felolvasásában dr. Kerékgyártó Elek, a ki többféle
módot is ajánl, mint kellene a tamtónőképzőt elvégzett nőket a
nevelőnői pályára édesgetni. Egyéb, igen életrevaló indítványa
mellett azt is ajánlja Kerékgyártó, «hogy az állam, valamint a
főváros részéről bizonyos kitüntető támogatásban részesüljenek a
nevelőnők, ha nyilvános intézetekben állomást keresnek. Ezen
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kívül helyezze kilátásba, kivált az állam, hogy legörömestebb azon
hölgyek körében keresi leánynevelőintézeteihez az igazgatókat, a
kik huzamosabb időn át mint nevelőnők kiváló érdemeket szerez
tek.» Hogy a nevelőnőt, ha tanítónői állomásért folyamodik, a
tanítónőkkel egyenlő jogú konkurrensnek tekintsék, az méltányos,
az természetes dolog, mert hiszen neki ép úgy megvan a tanítói
qualifikácziója, mint amazoknak. De hogy az állam legörömestebb
a nevelőnőket tegye meg az ő iskoláiban igazgatónőknek, ez már,
azt hiszem, túlzott követelés. A nevelösködéssel senki rá nem
szolgál az igazgatóságra. A nevelőség nem tekinthető az igazgató
ság előfokának, iskolájának. Igazgatóknak érdemes, értelmes, ta 
pintatos s az iskolai életet alaposan ismerő egyének valók, a kik
kikerülhetnek a nevelőnők sorából is, — de előjogot erre épen
nem formálhatnak. Csak egy módot tudok, hogy a tanítónői ok
leveles nevelőnők el is menjenek igazán nevelőnöknek : sok neve
lőnőt kell qualifikálni. Nem csupán egy, hanem 3—4 tanítónő
képzőben is kell nevelőnőket kiképezni, akkor lesznek annyian,
hogy kénytelenek lesznek nevelőnöi állomásokat elfogadni.
A mi pedig Kerékgyártónak azt az indítványát illeti, hogy á
nevelőnők tekintélyének a megóvása végett hatóságilag meg kel
lene az elhelyező-intézeteknek tiltani, hogy czégértáblájukon ott
szerepeljenek a nevelönők is — erre nézve az a meggyőződé
sem, hogy a nevelőnők tekintélyének egy cseppet sem árt, ha ők
ott figuráinak azokon a táblákon, mint a hogy nem árt a festő
művészeknek, ha a kapualji «műkereskedő» Paolo Veronese-knek,
Van Dyk-oknak vagy Munkácsiknak kiáltja ki az ő csinálmányáit.
A ki igazi nevelőnőt keres, az tudja, hova kell fordulnia. Az elhe
lyező-intézetek utján csak azok szereznek «nevelőnöket,» a kik
urhatnámságból elkeresztelik a pesztonkát bonne-nak s a dadát
gouvernante-nak.
A nevelőnőképzésnek módja, a melyet im körvonalaiban
szerencsém volt vázolni, nagyban és egészben ugyanaz, mint a
melyet annak idején javaslatba hozott a II. kerületi állami tanítónöképző tanári kara, ugyanaz, a melyet, a mint értesültem, közoktatásügyi kormányunk, reményiem, most már véglegesen, a jövő
évtől kezdve meg akar valósítani.
E adó V il m o s .
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GÖRÖG NYELVTANÍTÁS HOMEROSI SZÖVEG
ALAPJÁN.
Bizonyára még mindnyájunknak élénken él emlékezetében
az a heves küzdelem, mely több évvel ezelőtt mind a napi sajtó
ban, mind a szakirodalomban a görög nyelv tanítása ügyében folyt,
és melynek az 1890. évi XXX-ik módosított törvényczikk vetett
véget egyelőre úgy, hogy a görög nyelv tanulását a gymnasiumban
fakultative tette kötelezővé. A görög nyelv védői akkor sok figye
lemre méltó argumentummal szállottak síkra és sok nyomós okot
hoztak fel ezen tantárgy tanulásának szükségessége mellett. Bizo
nyítgatták, hogy a társadalom vezetésére eléhívott egyén a társa
dalom minden ízecskéjét egész múltjában tartozik ismerni, és tudni
fejlődése minden phasisát, mely múltnak egyik főalkotó része a
görög nép kultúrája és nyelve. Említették, hogy maga a görög nyelv
a tanuló látókörét és így ismereteit oly módon tágítja és gyarapítja,
a hogyan azt semmiféle más tantárgy tenni nem képes. Már a
görög betűk formája, a magánhangzók jegyzett különbsége, a más
salhangzók összetétele, a hangsúly, assimilatio stb. lekötik a tanuló
figyelmét. A névragozás tisztasága, az igeragozás nyelvtudományi
nevezetessége, az aoristus, és mindezekben az analógia nagy tör
vénye bevezetik a tanulót a görög syntaxis csodavilágába, melyben
az idők használata, a módok bámulatos consequentiája, a mellékmondatok tarka változatossága a gondolat legfinomabb árnyalatát
is követő csodálatos elasticitással gazdagítják és élesítik az elmét.
Hát még a görög irodalom örökbecsű remekművei mekkora szel
lemi kincsekkel árasztják el az ifjú fogékony elméjét, és szellemé
nek egész valóját egész élete végéig keresztül rezgik.
Nincs bizonyára senki sem, ki a görög nyelvnek jelzett elme
fejlesztő erejét és szív s észképző jótékony hatását tagadná és két
ségbe vonná, de a beavatottak előtt az sem lesz titok, hogy a mi
tudományszomjas ifjúságunk a görög nyelvnek a gymnasiumi
tanterv keretében kiszabott kissé szorgos helye és méginkább a ta 
nításában követni szokásos módszertelenség miatt vajmi keveset
szürcsöl a görög nyelvnek ezen drága nektárából, hogy grammati
kai ismeretei, ezen szellemizmosító csodaszer, a gymnasiumi pálya
végén alig terjednek túl az «aoristus primus» ismeretén, és hogy a
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görög nyelv syntaxisának csodavilága előtte mindvégig a «legsöté
tebb Afrika» marad. Irodalmából pedig mindössze annyit ízlel meg,
hogy fordítás útján megismerkedik Xenophon Anabasisa egy pár
részletével, Homeros eposai néhány énekével egy kis Herodotossal
és Platónak egy rövid dialógusával. Mindezek a módszer nélkül
való eljárás, a hiányos feldolgozás miatt, legtöbbször csak igen
gyenge nyomokat hagynak maguk után a lélekben, melyeket más
tárgyú benyomások úgy eltüntetnek, hogy a tanuló férfi korában
csak arra tud visszaemlékezni, hogy ötét is «kínozták» a görög
nyelvvel.
Az 1890. évi XXX-ik törvényczikk országgyűlési tárgyalása
alkalmával érdemes cultusministerünk egyebek között azzal is ér
velt törvényjavaslata mellett, hogy ha a görög nyelv tanulása nem
lesz mindenkire kötelező, akkor majd csak a jobb tehetségű tanu
lók fognak ennek megtanulására vállalkozni, kiknek így aztán
alkalmuk lesz azt behatóbban tanulmányozhatni. Ugyanakkor azt
is hangsúlyozta ő exeellentiája, hogy ő nem kívánja a görög nyel
vet a gymnasiumi tantárgyak sorából kiküszöbölni, hanem a hiva
tottaknak hozzáférhetőbbé tenni. Nem tapasztaltuk, hogy a minis
ter úrnak eme reménykedése bárhol is teljesülni látszanék. Az évi
iskolai értesítők bizonysága szerint a görög nyelv, mióta ily kivé
teles helyzetbe jutott is, seliolsem részesül intensivebb kultiválás
ban ; tanítása most is a már nagyon megtaposott mesgyén halad
szerfelett bőséges grammatikai aprólékoskodásával és ebből folyó lag megszokott eredménytelenségével is. Sorsa pedig oly szána
lomra méltó, hogy habár a törvény betűi értelmében a tantárgyak
sorából nincsen kitörölve, de a valóságban nagyon is megtűrt, —
hogy ne mondjam — megalázott helyre került ; vele sem a főigaz
gatók látogatásaik alkalmával, sem a kormány képviselők az érett
ségi vizsgálatokon nem sokat törődnek, jelentéseikben legtöbben
hallgatással mellőzik.
Úgy látszik azonban, mintha az okot, mely a görög nyelvet
a világ előtt oly rossz hírbe hozta, hogy megfenyítésre szorult, nem
is annyira magában a nyelvben, mint inkább a tanításában köve
tett módszerben kellene keresni. Hiszen a mi magát a nyelvet illeti,
hát bizony megvan annak mindama tulajdonsága, a mi az értelmet
és szivet kiművelni képes, sőt talán még nagyobb mértékben, mint
bármely más tantárgy ; közvetlen gyakorlati haszna pedig más
gymnasiumi tantárgynak sem igen van. Egyébiránt a gyakorlati
2«
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hasznossági szempont a gymnasiumi tantárgyak csoportjában nem
is tekinthető irányadónak. Tanításának módszere ellen azonban
méltán alapos kifogásokat lehet tenni. E módszer ugyanis a gram
matikai formák ismeretét tartván a görög nyelvtanítás — ha nem
is egyedüli, de mégis legfőbb czéljának, a puszta formalismus irá
nyát követi, mely üres, tartalom nélkül valóságával épen a legalkal
masabb arra, hogy a tanulóban a görög nyelv és irodalom iránt
való érdeklődést és kedvet alaposan elfojtsa és teljesen elrontsa.
Fennálló tanrendszerünk szerint a görög nyelv tanítása a
gymnasium Y-dik osztályában kezdődik heti 5 órával, mely óra
szám azonban sok helyen «más tantárgyakra való tekintből» 4 órára
is redukálódik. Az «elvégzendő tananyag» a grammatikai formák
nak paradigmákon való megtanulása illetőleg beemlékelése és
összefüggés nélkül való apró mondatokon való begyakorlása.
Ugyanez folytatódik a Vl-dik osztályban is majdnem az egész isko
lai éven át, úgy hogy a grammatikai cursus csaknem két évig tart.
Csak a VIdik osztály harmadik harmadában vezettetik be az ifjú
a grammatikai formák sok Charybdise közt való izzadása után a
görög auctorok remekműveibe, apró szemelvényeket fordítván
Xenophon Anabasisából. A két felső osztályban irodalmi olvasmá
nyokat szemelget Xenophon, Homeros, Herodotos, Platon, meg
talán Sophokles műveiből. De a szegény tanuló itt is minduntalan
ismételgetni kénytelen a grammatikából a declinatiók és conjugatiók paradigmáit, meg a «rendhagyó» igéket, hogy lelkében a gram
matikai formák «folyton ébren tartassanak.» Az auctor olvasása
közben majd itt, majd ott bukkan elő egy-egy grammatikai lidércz
«rendhagyó» ige alakjában, ezt el kell recitálni minden formájában
itt is, előbb tovább haladni nem lehet. Oly eljárás, mely az olvas
mány tartalmát is megbeszélés tárgyává tenné, mely az előforduló
tárgyi dolgokat is behatóan megismertetné, mely az író gondolko
zásmódját æsthetikai és ethikai szempontból kellően megvilágítaná
és egyúttal az író korának erkölcsi és világnézeteit feltárná, csak
nagy ritkán és elvétve fordul elő ; ennek mellőzését néhol azzal
szokták mentegetni, hogy erre nincsen idő, mert így keveset vég
zünk el.
A mint tehát látható, a gymnasiumi görög nyelvi oktatásra
rendelt időnek majdnem a fele csupán a grammatikai formák meg
tanulására pazaroltatik. Ezen grammatikai oktatás egy systematikusan rendezett és tudományos kategóriák szerint készült tan
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könyv nyomán halad oly önállósággal és elszigeteltséggel, mely a
cla8sicus olvasmánynyal a legcsekélyebb vonatkozásban sincsen.
Ezen tankönyvből előre megtanulja paragrapbusonként a tanuló a
különféle beszédrészek functióit, az iskolai auctoroknál alig vagy
csak igen ritkán előforduló kivételekkel együtt, mintha épen ebben
rejlenék a nyelvtan tanulásának szellemképző ereje. A grammati
kai kézikönyvhöz csatlakozik rendszerint egy gyakorlókönyv, mely
a nyelvtani szabályok illustrálására egyes rövid, és egymástól füg
getlen mondatokból álló példatárt foglal magában. Ezen monda
tokból a tanulónak azt kell látnia, hogy miképen érvényesül a sza
bály, melyet már előzőleg a grammatikából megtanult. Hogy az
egyes mondatokban valami gondolat is ki van fejezve, ennek tu 
dása nem szükséges, sokszor a tanulóra nézve nem is lehetséges.
A gyakorlókönyv függelékét egy vocabularium képezi, melyben az
egyes gyakorlatokban előforduló ismeretlen szók vannak egybe
állítva, és melyeket a tanulónak szintén előlegesen kell megta
nulnia, mielőtt a gyakorlatok egyes mondatainak lefordításához
fogna.
Alig szükséges megemlítenem, mily temérdek fáradságába és
hiábavaló sok idővesztegetésébe kerül a tanulónak, míg az abstract
grammatikai szabályokat és izolált paradigmákat ilyen módon el
sajátította. És bár azt kellene az embernek gondolni, hogy az ily
fáradsággal megszerzett grammatikai ismeretek a léleknek tartós
és szilárd birtokaivá is váltak, és ott, a hol kell, kellő könnyűség
gel és szabatossággal alkalmazhatók is, mégis azt mutatja a ta
pasztalás, hogy a tanuló, ha az auctor olvasása közben valamely
épen előforduló bonyolódottabb nyelvalak, vagy szabály felől kér
dés tétetik, azt csak huzamosabb gondolkodás és rávezetés után
tudja eltalálni, igen gyakran pedig egészen cserben hagyja gram
matikai tudománya.
Különös az is, hogy a grammatika tanítása a görög nyelv
nek csupán egy (igaz ugyan, hogy a görög nyelv fejlődése történe
tében idővel általános nyelvvé vált) dialektusa szerint történik,
mely az olvastatni szokott görög auctorok nyelvével nincs a leg
szorosabb kapcsolatban. Értem az attikai dialectust. Ezen dialectushoz az oktatás azért ragaszkodik oly elválaszthatatlanul, mivel
ezen dialectus — állítólag rövidebb idő alatt bevezeti a tanulót a
nyelv formáinak ismeretébe, a mennyiben «formáinak szabályos
sága azoknak változását határozottan korlátolja, és így pædagogiai
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szempontból a többi dialectusok fölött előnynyel bin». Figyelemre
méltó e megokolás kiváltképen azért, mert a gyakorlatban nem jut
érvényre. Hiszen ha a tanuló másfél évnél tovább az attikai nyelv
járás grammatikájával kénytelen foglalkozni : akkor a grammatikai
cursus bevégzése után csupán attikai írók műveivel kellene foglal
koznia. És mégis a tan terv azt mutatja, hogy csupán a VI-dik
osztályban, közvetlen a grammatikai cursus után kerül elő egy
attikai író, Xenophon, kinek Anabasisából olvas a tanuló egyetmást, és a VIII-dik osztályban Plato. A görög irodalmi olvasmá
nyok nagy részét — a mi egyébiránt igen helyes is — Homeros
tölti ki, kinek époszaival csaknem két éven át foglalkozik a tanuló.
Ámde itt a tanuló minduntalan oly grammatikai formákra akad,
melyek ő előtte ismeretlenek, melyeket neki meg kell magyarázni,
és e miatt megint csak a grammatizáláshoz kell fogni. Csak nagyon
természetes dolog, ha ilyen eljárás mellett a tanulóban az a bal
hiedelem keletkezik, hogy a homéroszi nyelvalakok a görög nyelv
kivételes formái, és így a görög nyelvnek nem lényeges elemei.
A görög nyelv tanításával a gymnasiumi oktatás azt a czélt
kívánja elérni, hogy a tanuló világos tudattal bírjon a görög iro
dalom becséről és azon hatásáról, melyet az a modern népek iro
dalmának fejlődésére gyakorolt. E czélját természetesen csak úgy
érheti el, ha azon classicus művek, melyek a modern irodalom fejlő
désére a legnagyobb jelentőséggel bírtak, és melyek az emberi szel
lem kiművelésére a legnagyobb hatással voltak, a görög nyelvi
oktatás középpontjává lesznek, és kiváló gondozásban és ápolás
ban részesülnek. Itt mindjárt mellesleg megemlíthetjük, hogy az
attikai írók közül ilyen nagy hatással bíró alig akad egy is. Épen
azért az oktatásban csupán az attikai dialectust cultiválni, legalább
is — czéltévesztett dolog.
A régi görögök nyelve, — a mennyire a fenmaradt irodalmi
termékekből megismerhetjük, általában két fejlődési processust
tüntet fel. Az egyiknek mivoltát a görögök költészetében láthatjuk,
ennek legjellemzőbb karakterisztikuma az, hogy a nyelv structuráját teljes alakjaival, organikus részeivel tisztán tünteti fel. E pro
cessus a nyelvnek egy régibb fejlődési foka, és legkiválóbb terméke,
mely reánk maradt, Homeros két éposza, a miért is a mai nyelvtudomány e processust a görög nyelv epikai dialektusának nevezi.
A másik fejlődési fok a görög nyelvet azon állapotában mutatja
be, melyben prózai irodalma fénykorában volt, ezért ezt ma pró
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zai dialektusnak nevezzük. Ez a görög nyelvnek egy későbbi fejlő
dési processusa, melynek jellemzőbb sajátságai a szóalakok meg
rövidülése, összevonása, változatlan egyfélesége. Tekintve a czélt,
melyet a gymnasiumi oktatás a görög nyelv tanításával elérni ipar
kodik, szükséges, hogy a gymnasiumi tanítás a nyelv egészéről
nyújtson ismeretet, és ne csupán egy dialektus cultiválását tekintse
feladatának.
Ez esetben azonban azt az ellenvetést lehetne tenni, hogy —
miután a nyelv tudása csak eszköz egy más czél elérésére, váljon
az a követelés, hogy a tanuló a nyelv egészét tudja, nem fogja-e a
tulajdonképeni czél elérését megnehezíteni, és nem könnyebb-e a
czél elérése tekintetében csupán csak egy dialektust, és pedig az
attikait tanítani? Hiszen Attika és főleg Athén sok rendű felsőbbségénél fogva, melylyel a többi görög törzsek fölött bírt, nyelvjá
rásával lassanként oda emelkedett, hogy ez idővel általános nyelvvé
vergődött fel mind az irodalomban, mind a müveit életben.
Ez utóbbi tényből kiindulva, a pasdagogusok nagy része az
attikai dialektusnak adott elsőséget a többi görög dialectusok fö
lött. bár conventionalis nézetét egyéb okokkal támogatni nem
igen tudta. Sokkal nyomosabbak azon pædagogusok érvelései, kik
Németországban már e század elején és később közepe táján is
helytelenítették az attikai dialektus tanítását és a görög nyelv ta
nítását más rendszer szellemében sürgették. E reform főbb védői
és sürgetői voltak Herbart, Diessen, Ahrens. Törekvéseiket azonban
más természetű körülmények nem engedték megvalósulni, így a
görög nyelvtanítás megmaradt a maga régi állapotában és az
attikai dialektus képezi ma is a gymnasiumi oktatás görög nyelvét.
Hogyha az attikai nyelv a ma élő görögöknek is közlekedési
nyelve volna, akkor gymnasiumi tanítása ellen kevésbbé lehetne
ellenvetést tenni, mert a görög nyelv tanításának czélját, mely ma
pusztán csak theoretikus, egy praktikus czéllal is egyesíteni le
hetne, de miután az attikai nyelv is ma már csak a görög nyelvnek
egy letűnt korszaka, nincs ok, a miért elsőséget adjunk neki a
többi dialektusok fölött, kivált ha a kitűzött czélhoz ez se vezet el
hamarább. A mellette felhozható pædagogiai okok sem döntenek
annyira meggyőzően, mert egyes grammatikai formák, melyek az
epikai dialektusban többféle és változatosabb alakban előfordulnak,
a gyakorlati tanításba számban vehető nehézségeket nem okoznak.
Hiszen az attikai dialektusnak is egyik-másik összevont alakját

24

MARKUSOVSZKY SÁMUEL.

igen sokszor csakis az epikai dialektus megfelelő teljesebb alakjá
ból képes az oktatás kellőleg érthetően megmagyarázni. Nem he
lyesebb-e tehát, ha a tanuló a görög nyelv változatosabb — nyílt
és összevont formákban előforduló szóalakjait egyszerre tanulja
meg? Az elmének micsoda nagy megterhelésével járhatna is az,
hogy pl. a névszók a singularis genitivusban, a plurális genitivus
és dativusban és néhol az accusativusban is többféleképen végződ
nek, hogy egyes szóalakok többfélekép is declinálhatók, hogy a
névmások többféle alakban fordulnak elő, hogy az igéknél egyes
idő-alakok többfélekép is képződhetnek, ha főleg ezen változások
könnyen megérthető genetikai processus szerint mennek véghez.
A görög nyelv tanítását tehát sikeresebbé és intenzivebbé
úgy lehetne tenni, ha egy dialektus helyett, a mennyire csak lehet
séges, a nyelvnek egész mivolta taníttatnék, mely czélra legalkal
masabbnak kínálkoznék Homeros két époszának a nyelve, mely
ben nyílt és összevont, régibb és újabb nyelvalakok vegyest fordul
nak elő, miért is Homeros dialektusa úgy tekinthető, mint az
epikai és prózai dialektus összekapcsolója, egyesítője.
Azonban arra nézve, hogy a gymnasiumi tanuló egy auctort
eredetiben olvashasson és megérthessen, egyáltalában nem szük
séges, hogy előbb másfél vagy két éven át a nyelv alak- és mondat
tanát systematikus egymásutánságban megtanulja, a hogy azt ma
napság kénytelen tenni, és a mit néhol a görög nyelvtanítás egye
düli czéljának szokás tekinteni. Épen a száraz grammatikai for
máknak ezen mód nélkül való hajszolása okozza első sorban a
classicus stúdiumok tanításában észlelhető eredménytelenségeket.
Mert ha a tanuló arra van utalva, hogy előbb puszta grammatikai
formákat legyen kénytelen megtanulni, és ezeket minden össze
függés és tartalom nélküli mondatokon begyakorolni, és ezt unosuntig el-elismételgetni : akkor nem csoda, hogy elmegy a kedve
minden classicus írótól, hogy ilyennek tanulmányozását elviselhe
tetlen nyűgnek tartja, és hogy tőle minél előbb megszabadulni
iparkodik. De meg ily eljárás ezenkívül hathatós istápolója a felü
letességre való szoktatásnak is. Mert a tanuló — a grammatika ta
nulásánál dívott szokás szerint — az auctor olvasásánál is nem az
író gondolatait és eszméit, hanem a grammatikai formákat fogja
keresni, hisz a tanár eddigelé is csak azt követelte, ezután is
megelégszik ennyivel.
Valamely nyelv grammatikáját nem úgy tanuljuk meg, hogy
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a nyelv abstract szabályait és törvényeit elejétől végig betanuljuk,
hanem ha a nyelv-tényeket lelkiismeretesen analyzáljuk. Nem
előre felállított szabályokhoz szabunk példákat, melyek az adott
szabályt illustrálják, hanem a nyelv élő organismusából vett pél
dákból és ezek egybevetéséből logikai gondolkodás írtján állapítjuk
meg a nyelv egy-egy törvényét, szabályát. Az ily irton szerzett
grammatikai tudás ver mély gyökeret, ez eszközöl alapos nyelv
tudást és nyelvérzéket. Ilyen módszer szerinti eljárásból tűnik ki
csak a grammatika elmefejlesztő hatása és ereje. E czélból azon
ban múlhatatlanul szükséges, hogy a nyelvtanítás mindig szoros
összefüggésben álljon egy tárgyú tekintetben is érdekes, összefüggő
szöveggel, mely a nyelvtani oktatásnak az alapját képezze, és eb
ből mint élő organismusból vonandók le a nyelv törvényei és sza
bályai, természetesen egyszerre mindig csak annyi és oly szabá
lyok, a mennyit és a minőket az illető hely nyújt.
Midőn azonban azt vitatom, hogy a görög nyelv tanításában
sokkal nagyobb siker érhető el, ha az abstract deductiv módszer
helyett a nyelv lényében gyökerező és ebből kiinduló inductiv
módszer szerint járunk el, mely összefüggő szövegből vonja le a
nyelv törvényeit : ez állításomat nem akarom úgy érteni, hogy ma
gán az auctoron kezdjük meg tanítani a nyelv legelemibb részeit
is, mint pl. a betűk ismeretét, az olvasást, írást stb. Igaz, a szigorú
inductio ilyen eljárást követel, és véleményem szerint egészen
helyesen is. Azonban nagyobb tanulóknál, a milyeneknek első
sorban a görög nyelvet tanulni kezdő tanulókat kell tekintenünk,
ilyen eljárás kissé hosszadalmas és untató, de meg szükségtelen is,
ott a hol a tanulók már négy éven át inductiv módon tanulták a
latin nyelvet. Épen azért helyesebb eljárásnak tapasztaltam, hogy
mielőtt a görög auctor olvasásába belekezdenénk, előzőleg m int
egy 6 héten át a görög alaktannak legszükségesebb részeit, mint a
fő- és melléknevek declinatióját, az igetanból a præsenst, aoristust
és futurumot egyes példamondatok alapján megtanítjuk, és csak
ezután térünk az auctor olvasására. A nyelvtan többi részei aztán
a letárgyalt szöveg alapján alkalmilag taníthatók. Ily módszer
mellett, igaz, a tanuló a grammatikai formákat nem systematikus
egymásutánságban tanulja meg, mint a deductiv nyelvtanulásnál,
hanem a mint épen az auctor szövegében előfordulnak. De épen
ebben rejlik ezen módszer helyes volta; a tanuló mindjárt elejétől
fogva a nyelv azon elemeivel ismerkedik meg, melyek a gondolat
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kifejezésére épen a legalkalmasabbak, tekintet nélkül arra, hogy
váljon a feltalált nyelvtörvény az alaktanba vagy a mondattanba
tartozik-e. Ezáltal magától jön arra, hogy nem az egyes szóalak,
mint ilyen, hanem ennek más szóalakokkal gondolattá való össze
kapcsolása jelentőséges és értékes. Figyelme tehát az egyesről az
általánosra, a lényegtelenről a lényegesre irányul. E mellett azon
ban szüksége van a tanulónak egy systematikusan összeállított
grammatikai kézikönyvre is, mely röviden, de érthetően tüntesse
fel a szükséges tudnivalókat, hogy a tanuló — ha valamit keres —
minden nehézség nélkül megtalálhassa. E kézikönyvnek más ren
deltetése azonban ne legyen, és oly dolgokat, melyeket az olvas
mány alapján még nem tanult, belőle megtanítani nem kell. Ily
kézikönyv szerkezetének inkább praktikus és pædagogiai, mint logi
kai és tisztán tudományos princípiumokon kell alapulnia.
Azonban a nyelvtanítás ezen módjánál fontos és lényeges
szempont az auctor is, melylyel a tanítást megkezdjük és mely
az egész oktatásnak az alapját képezi. Hogy e czélra nem akár
melyik auctor müve alkalmas, könnyen megérthető. Egyfelől a
tartalomnak vonzónak, érdekfeszítőnek, a tanuló értelmi fejlettsé
gének megfelelőnek és olyannak kell lenni, hogy megérthetése
végett sok történeti előismeretre és magyarázatra ne szoruljon.
Másfelől pedig nyelvezetének és mondatszerkezetének a lehető leg
egyszerűbbnek kell lenni, mert a kezdő tanuló, kinek még a nyelv
formáinak a megtanulása is dolgot adnak, csak úgy haladhat kedv
vel és sikerrel, ha az egyes mondatokat sok nehézség nélkül meg
értheti. A mennyiben pedig — mint már fentebb említém —- a
gymnasiumi görög nyelvtanulásnak czélja az, hogy a tanuló a
görög classicus írókat eredetiben olvashassa és megérthesse, tar
talmukon épüljön és okuljon, ez okból szükséges, hogy azon auc
tor, melylyel a nyelv tanítását kezdjük, benső értékénél fogva is az
egész görög irodalom megismerhetésére a természetes kezdőpont
legyen. De váljon a jelenleg dívó görög nyelv és irodalomtanítás
ily úton törekszik-e a czél megvalósítása felé? Váljon Xenophon
Anabasisa vagy Kyropædiâja, melylyel a mai tanítás a görög iro
dalomba való bevezetést kezdi, alkalmas-e arra, hogy a tanulóba
a görög irodalom, nagy becséről és értékéről tartós meggyőződést
plántáljon, vagy hogy neki a görög irodalomnak a modern népek
irodalmára való hatását documentálja. Nem inkább Homeros és
Sophokles müvei-e azok, melyekből a modern kor nagy szellemei
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mspiratiót nyertek és a melyekből ma is minden nemes szív ösz
tönt és lelkesedést merít minden szépre és jóra? Nem épen Homeros-e az, kinek művei a kulcsot szolgáltatják a görög irodalom és
műveltség megismerésére és megértésére ?
Legyen tehát a gymnasiumi görög nyelvi oktatásnak a közép
pontja Homeros, — mint az Utasítások is kívánják — tőle tanul
jon az ifjú küzdeni és lelkesülni, szenvedni és örülni az életben Г
E művek már a görög nyelv kezdő oktatására is igen alkalmasak.
Állíthatni ezt különösen az Odysseáról. Tartalma annyira megfelelő
az e korbeli ifjak gondolkodásmódjának, hogy alkalmasabb olvas
mányt alig találhatni. H át még a nyelvezete mennyire kezére jár
a kezdő oktatásnak. Mindenütt szembeötlő az egyszerű, parataktikus egymás mellé sorakozása a mondatoknak. Sokszor egy-egy
verssorral együtt kezdődik és végződik is egy-egy mondat, melynek
egyes részei szintoly egyszerűek, mint maga a mondat. Complicált
mondatszerkezetek, nehézkes constructiók, a milyeneket főleg a
mondatok alárendeltsége szokott okozni, alig találhatók E szeren
csés körülmények az Odysseát a kezdő tanításra megbecsülhetetlenné teszik.
Az Odyssea tartalom tekintetében három nagy tárgykörre
osztható, ú. m. Telemachos útja, Odysseus bolyongásai és kaland
jai és Odysseus hazatérése és bosszúja. Ezek között a legérdeke
sebb a két utóbbi rész, a miért is rendesen ezek közöl valamelyiket
szokás az iskolában olvastatni, még a Telemachos útját elmesélő
rész, mint kevésbbé érdekes, és mint epizód, többnyire elmarad.
Leggyakoribb olvasmánya az iskolai tanításnak Odysseus bolyon
gása és kalandjai. A tárgyalás menete rendesen a következő. A proœmium elolvasása után, melyben azonban a kezdő tanuló csak
üres szavakat lát, melyeknek tartalmát beható megmagyarázás
után sem képes helyesen megérteni, megindul a cselekvény. Ogygia
szigetén vagyunk Kalypso istenasszonynál ; azonban alig nézhe
tünk egy kissé széjjel, már Poseidonnal az æthiopokhoz kell men
nünk, de itt sem pihenhetünk meg, mert sietnünk kell az Olympusra, hogy megtudhassuk, mit határoznak az istenek Poseidon
távollétében. Itt előbb még tudomást veszünk az Agamemnon
házában történt gonosztettröl és csak a 45. versben halljuk főhő
sünk nevét említeni, de valami különös érdeklődésre nem gerje
dünk iránta. Mindjárt a 95. versnél kezdődik egy mellékesemény
nek, Telemachos latjának az elbeszélése, melyet a nyilvános okta
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tás a következő három énekkel együtt elhagy. Átmegyünk az V-dik
énekre. Itt az olympusi istenek gyűléséből Hermes komoly utasí
tásokkal Kalypsohoz küldetik, vele megyünk mi is, ütünk levegőn
és tengeren visz keresztül, elvégre eljutunk Kalypsohoz, és tanúi
vagyunk a Hermessel folytatott beszélgetésének. Nagysokára meg
látjuk itt a tenger partján búslakodó Odysseust, halljuk, mint tu 
datja vele Kalypso hazatérhetését, látjuk, mint építi Odysseus
tutaját, mint indul hazájába, miként zúzza össze a tengeren tuta
ját Poseidon, és hogyan jut ő élve a phæakok földjére. Mindez az
ötödik énekben van elbeszélve. A következő (6—12.) énekekben
tudomást veszünk Odysseus fogadtatásáról a phæakoknàl és hányatásairól, melyeket szenvedett azóta, hogy Trójából elindult, míg
Kalypsohoz el nem jutott.
Ez nagyjában az Odyssea második tárgykörének a tartalma.
E tárgykör főkép az elején — mint láttuk — kerek összefüggő
egészet nem nyújt, az egyes események oly gyors egymásutánságban váltakoznak, hogy a kezdő tanuló figyelmével nem követheti,
és némelyik oly hézagossággal van előadva, hogy a tanuló meg
nem értheti. Épen azért az Odyssea olvastatásának ez a rendje a
tanítás kezdő fokán nem alkalmazható. Itt az olvasmányban való
előhaladás a sok nyelvi és tárgyi dolog miatt, mely minduntalan
előfordul és magyarázatra szorul, csak lassú menetben történhetik.
Komolyan megfontolni való dolog tehát, hogy hol kezdjük meg az
Odyssea olvastatását, nehogy czélunk elérését ok nélkül megnehe
zítsük. Miután pedig a kezdő fokon a nyelvi nehézségek majdnem
mindenütt ugyanazok, világos, hogy az olvasmány tárgyára kell
figyelmünket fordítanunk : oly tartalmú részleteket kell kiszemel
nünk, melyek mindenek előtt, egyszerű, rövid, könnyen áttekint
hető cselekvényeket adnak elő. Ilyenül kínálkozik a legszélszerübbnek a kilenczedik ének a 39-dik verstől kezdve. Itt van Odysseus
bolyongásai elbeszélésének a kezdőpontja. Itt a hős maga kezdi
elbeszélni, hogy Ilionból társaival elhajózva a kikonok földjére jut,
ezekkel harczba keveredik, de végre mint vesztes fél távozik innen.
Tovább vitorlázik, de Maleia hegyfokánál a vihar eltereli őt a haza
felé vezető útjától és a tengeren hányatva a lotos-evők földjére jut,
honnan kis bajjal megmenekül és a Kecske-szigetre érkezik. Mind
ezen események oly könnyen érthető módon vannak elbeszélve,
hogy az érdeklődés a további események iránt fokról-fokra emel
kedik, és a nyelv formáiba való behatolást olyannyira elősegítik,
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hogy a tanuló a Kyklopsnál történő eseményeket valóságos élve
zettel olvassa.
Poseidon istennek a Kyklops megvakítása miatt Odysseus
ellen érzett haragja indító oka a következő eseményeknek. Ennek
első következménye a tizedik ének elején elbeszélt szerencsétlen
ség, melyet Odysseus társai idéznek elő, midőn hazájuk földje
közelében felbontják a szeleket elzárva tartó bőrzsákot, melyet
Aeolus adott Odysseusnak, hogy hazájába érkezhessél^ majd a
laistrygonoknál szenvedett csapások és a Kárkénéi történt esemé
nyek. Kirke istennő tanácsára Odysseus leszáll az alvilágba, hogy
Teiresiás jóstól hazatérését megtudakolja. E találkozást a tizen
egyedik ének beszéli el, mint epizodikus rész elmellőzhető, legfel
jebb a Teiresiassal folytatott párbeszéd olvasandó. A következő
tizenkettedik énekből olvassuk Odysseus kalandjait a Siréneknél,
a Planktáknál, a Skylla és Charybdis közt, mint nevezetes ese
ményt, különösen kiemeljük Helios teheneinek leöletését, mely
gonosztettért Odysseus társai halállal bűnhődnek, ő maga pedig
csak sok hányatás után jut el Kalypsóhoz. Az események lánczolatának egymáeutánsága most az Odyssea első énekéhez vezet, olvas
mányunkat tehát most itt folytatjuk. Odysseus már hét év óta van
Kalypsonál, most az Olympuson lakó istenek felhasználva Poseidon
távollétét, elhatározzák, hogy Odysseusnak most már haza kell
menni (I. 1—87. vers). Ez ügygyei az istenek egy második gyűlés
ben is foglalkoznak, mely az ötödik ének elején van felemlítve,
ennek ismétlésébe nem bocsátkozva, olvasmányunkat az ötödik
ének 29. versén kezdjük, hol Zeusz elküldi Hermest Kalypsohoz,
hogy közölje vele az isteneknek Odysseusra vonatkozó határozatát,
és ezen éneket végig olvastatjuk. Úgyszintén a következő két (6, 7.)
éneket is, az előbbi bájos egyszerűséggel rajzolja elénk a Nausikaaval való találkozást, az utóbbi pedig elbeszéli Odysseus fogadta
tását Alkinoos királynál, kitől végre segítséget kap, hogy hazájába
térhessen.
Mint látjuk, az Odyssea második tárgykörének a jelzett rend
szerint való olvastatása és tárgyalása egészen ellenkezője az eposz
ban felállított rendnek, a mi ott első rész, az itt utolsó, és a mi ott
utolsó, az itt első. De váljon a költemény rendének ilyen felfor
gatásával nem vétünk-e az ellen, hogy így a tanuló a mű egészé
nek szerkezete felől zavaros vagy talán egészen helytelen képet
alkot magának? Történeti olvasmánynál mindenesetre helytelen
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ség volna a mű berendezését így felforgatni, mert az események
egymásutánsága megzavartatnék és megérthetésük megnehezítet
nék. De ha az Odyssea második tárgykörében a költemény rendét
így megcseréljük, ezzel Odysseus bolyongásait történeti egymásutánságban tárgyaljuk, míg a költő müvében ezen históriai rendet
művészi czélból megfordította.* Eljárásunk által tehát a tanulónak
világosabb és könnyebb áttekintést nyújtottunk Odysseus bolyon
gásairól, a tárgy megérthetéset jóval megkönnyítettük neki és szel
lemi élvezetét jelentékenyen fokoztuk. Pædagogiai szempontból
tehát eljárásunk nem gáncsolható. Mindenesetre a költemény egé
szének összefoglalásánál e körülményt beható megbeszélés tár
gyává kell tenni, és kifejteni az okokat is, hogy miért adja elő a
költemény Odysseus bolyongásait megfordított rendben.
A harmadik tárgykör, t. i. Odysseus hazatérése olvastatására
viszonyainknál fogva alig jut idő ; ezt tehát csak tartalmilag lehet
a tanulókkal megismertetni. De meg arra való tekintetből, hogy
más auctorokkal is kell a tanulónak foglalkozni, az Odyssea olva
sását két évnél tovább folytatni nem lehet, a YI-dik osztályban be
kell azt végeznünk. A rendelkezésre álló csekély óraszám miatt az
olvasott részletek a költemény egészéhez viszonyítva nem lesznek
valami nagy terjedelműek, és igen sok fog jutni a tartalmi meg
beszélésre is. Legvégül összefoglaljuk a költemény egész tartalmát.
Ezen összefoglalásnál és a szerkezet megbeszélésénél különösen
* Helyesen említi t. dolgozótársunk a művészi czéit, de ezzel egyúttal
döntő okot ad kezünkbe e helyen hangoztatott javaslata ellen. T. i. az
Odysseiának általa kivánt elemi módon való tárgyalása helyén volna pl. az
I. osztályban, ha ott foglalkoznának vele, mert a művészi concejitió helyett
az egyszerű, érdekes mesét helyezné előtérbe (bár zavarólag hatna ez eset
ben is, hogy az elbeszélés első személyben folyik) ; az V. osztályú ta i.u
kát azonban, kik költői alkotással (Toldi) már tüzetesen foglalkoztak, szer
kesztésről már hallottak, vétek volna az igazi Homerostól, a homerosi
compositio megismerésétől eltiltani, mert nem Odysseus meséje, hanem a
költő alkotása az, melynek őket első sorban kell foglalkoztatnia. Az Odysseia az У. osztályban irodalmi olvasmány, nem mythologia. S hiába hivat
kozik a t. czikkíró arra, hogy a compositióval utólag is megismertethetjük
a tanulókat : az első benyomást semmiféle reflexió nem pótolhatja. Azonban
irodalmi olvasmányok tartalmának és szerkezetének, költői művek oonceptiójának tüzetes tárgyalása, megvitatása iskoláink nagy részében még csak
pium desiderium, s talán ennek sajnos tapasztalása indíthatta t. dolgozó
társunkat az általa követelt eljárásra, mivel az anyanyelvi oktatástól kellő
támaszra nem számíthatott.
A szerk.
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kiemeljük az olvasott részleteket. Itt van alkalom annak a meg
beszélésére, hogy mi indította a költőt arra, hogy Odysseus bolyon
gásait megfordított időrendben adja elő, és hogy e bolyongások egy
kis részét a költő maga beszéli el, nagy részét pedig hősével beszél
teti el. Az intentio természetesen csak művészeti technika volt ;
nem akarta ugyanis költeményét hősének legszebb és legérdekesebb
élményeivel kezdeni, és ezekhez fűzni a kevésbbé érdekeseket,
hanem megfordítva, non fumum ex fulgore, séd ex fumo dare lucem cogitat, mondja Horatius. Ugyanez alkalommal összefoglalólag
megbeszélendök és kiegészítendők az olvasmányban előfordult
reáliák : az istenek beavatkozása az emberi ügyekbe ; az emberek
vélekedése az istenekről ; az istentisztelet nyilván illatai ; imák és
áldozatok ; a homerosi kor culturalis állapota ; a rendezett társa
dalmi és állami viszonyok (a kyklopsok életmódjának, mint ellen
tétnek feltüntetésével); családi élet, vendégbarátsági viszony, fog
lalkozások stb.
Általában Homeros költeményeinek tárgyalása ne csupán
abból álljon, hogy a tanuló értse a szövegben előforduló szókat, és
tudja a szöveget lefordítani. Sőt inkább oda kell őt vezetni, hogy
megértse Homeros nyelvének eredetiségét, művésziességét, meg
ismerje ennek változatosságát és gazdagságát, érezze az előadás
naivságát, a jellemzés nagyszerűségét, a szemlélés plasticitását, az
epithetonok erőteljességét és a vers szépségét. Lelkesedéssel és
részvéttel kell viseltetnie a szereplő személyek és sorsuk iránt.
Fogalmának kell lennie Homeros költészete nagyságáról és jelen
tőségéről, továbbá azon hatásról, melyet ez a későbbi görög és
római költészetre, és az újkori modern népek irodalmára, valamint
a képzőművészetre gyakorolt. Szóval, semmit sem kell elmulasztani,
hogy a tanuló érdeklődése feléledjen, és szelleme lehetőleg sok
oldalról művelődjék. így fogván fel Homeros olvastatásának czélját, önként érthető, hogy nem csak mindig fordíttatni kell, hanem
a lefordított résznek a tartalmát is kell megbeszélni és tárgyalni.
A tartalomnak ily sok szempontból való megvilágítása élénk érdek
lődést fog ébreszteni a tanulóban Homeros iránt, kire még későbbi
éveiben is örömmel fog emlékezni.
Az igazság érdekében meg kell említenem, hogy e nézeteket
és elveket (az olvastatás sorrendjére tett javaslatomat leszámítva)
a budapesti gyakorló iskolában töltött idő érlelte meg bennem. Ott
láttam először példát a classikus nyelvek ilyetén tanítására, az

32

MAKKUSOVSZKÏ SÁMUEL.

inductiv methodus következetes alkalmazására. Két évvel ezelőtt
kínálkozott alkalom, hogy ez elveket a magam körében megvaló
sítsam, midőn nekem jutott a görög nyelv tanítása az Y. osztály
ban. Eljárásomról — melyben szintén a gyakorló iskolai módszert
és eljárást követtem — a következőkben adok számot:
Kézikönyvül hasnáltam Roseth A., Homerosi alaktanát és
Homeros Odysseáját. A heti órák száma négy volt. A betűk megis
mertetése után táblára írtam és a tanulókkal is füzetbe írattam a
görög mythologia főisteneit, és egyéb Homerosnál előforduló mythologiai dolgok neveit. Ez alapon megismerkedtek a görög írással,
a betűk sajátosságával, a görög hehezettel és hangsulylyal. Ezután
kezdtem az alaktanból a legszükségesebb tudnivalókat tárgyalni.
E czélból az Odysseának az olvasásra kiszemelt részeiből egyes,
önálló, de befejezett és megérthető gondolatot magában foglaló
mondatokat állítottam össze, és részben szerkesztettem, ezeket
felírtam a táblára, mondattani alapon analysáltattam, lefordítattam és a tanulókkal is füzetbe írattam. Ily mondatok analysiséből
tanulták meg a görög alaktan első elemeit A és О valamint a mássalhangzós tövü fő- és melléknevek ragozását. Az előfordúlt gram
matikai szabályokat mindig a tanulók állapították meg a monda
tok analysiséből levont adatok nyomán. A megtalált grammatikai
törvény biztos elsajátítása czéljából mindig kerestettem velük a
latin nyelvben a megfelelő analog esetet, vagy az ellenkezőjét.
Paradigmákat sehol sem tanítottam, hanem a tanuló figyelmét
mindig oda tereltem, hogy figyelje meg a mondatban előforduló
szó végzetét, és ebből vonja le az esetragot vagy végzetet. Midőn
ily úton egy-egy declinatio összes esetragjai megállapíthatók vol
tak, ezeket egybeállítottuk, a tanulók aztán megtanulták, számos
példákon begyakorolták és rövid magyar mondatoknak görögre
való szóbeli fordítás által gyakorlatilag alkalmazták. Midőn m ár
elég jártasságot tapasztaltam, áttértem az igék conjugatiójára (egyes
igealakok conjugálását már eddig is tanultuk). Itt tárgyaltam, —
természetesen csak a legszükségesebbre szorítkozva,— az igék praesensét, aoristusát, futurumát az activumban és médiumban (a mé
diumban azonban csak az indicativusi, infinitivust és participiumot).
Tanításom itt is inductiv úton haladt. A megállapított nyelvténye
ket most is számos példákon begyakoroltattam, de paradigmák
tanítását itt is teljesen mellőztem, helyettük az igealakok végzetei
ből megállapíttattam a személyragokat és ezeknek tudását sürget
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tem. Úgy a declinatiók, mint a conjugatiók tanításánál azon vol
tam, bogy a tanulók necsak a homerosi nyelv, hanem a prózai
dialektus alaki sajátságait is egyszerre megismerjék. E czélból úgy
a declinatiók, mint a conjugatiók tanításánál a hosszabb és rövi
déül) eset, illetőleg személyragokat egyszerre tanítottam meg.
Mindezt mintegy hat heti idő leforgása alatt végeztem el.
Ekkor elörebocsátva, illetőleg a tanulók emlékezetébe felidézve a
latin nyelvben már megtanult prosodiai és rhytbmikai törvényeket
(a görögben meglévő eltéréseket csak az előforduló helyen ismer
tettem meg), úgyszintén a hexameter sajátságait, és az Odysseáról
szükséges tudnivalókat, áttértem az Odyssea tárgyalására és olvastatására. Eljárásom a fent fejtegetett módszer szerint történt. Két
év lefolyása alatt letárgyaltam az Odysseából a IX, X, XII, V. éne
keket, és a költemény elejéről a proœmioszt, összesen mintegy
1200 verset. Mint látható, nem valami fényes eredmény, engem
sem elégít ki egészen, de mentségül szolgáljon a kezdet nehézsége ;
ha majd meglesznek a szükséges, de most még hiányzó segédesz
közök, akkor a most elért eredmény bizonyára legalább is kétszeres
lesz. Most az első évben a tanulókat még arra sem utasíthattam,
hogy előre præparâljânak, hanem a præparatiôt is az iskolába
készítették, úgy, hogy a tanórán elővettük a szöveget, azt monda
tonként analysáltuk, az előfordult új szókat füzetjükbe beírták,
úgyszintén a phrasisokat is, és aztán az egész mondatot lefordítot
tuk, és átmentünk a következőre. Egy-egy órán 6—8 verset végez
tünk. Az egész tanéven át elvégzett anyag mintegy 450 versre rú
gott. A második évben, illetőleg a Yl-dik osztályban azonban az
olvasmány már gyorsabb tempóban haladt, egy-egy órán 10—15
verssort is el lehetett végezni, mivel a tanulók már otthon is előre
praeparálhattak. Befejezésül összefoglaltuk az egész eposz tartal
mát és megbeszéltük a szerkezetét, úgyszintén összefoglaltuk a
tárgyi dolgokat is.
A mint az Odyssea olvasásába belekezdtem, azonnal elkülö
nítettem az olvasmányt a grammatikától, az előbbire heti 3 az
utóbbira 1 órát fordítottam. A grammatikai órán összefoglalókig
tárgyaltam az utóbbi olvasmányi órákon előfordult új grammatikai
jelenségeket ezen eljárás szerint tárgyaltam az Y-dik osztályban a
már említetteken kívül az igék szenvedő aoristusát és perfectumát,
végül a thematikus igék összes osztályait csoportosítottam. A YI-dik
osztályban tárgyaltam az athematikus igéket, vagyis a görög igék
Magyar Paríagogia. III. 1.
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második nagy osztályait, különös gondot fordítván a typikus igék
begyakorlására. Eljárásom itt inductiv volt ; majd tárgyaltam a.
melléknevek fokozását, a névmásokat és számneveket. A mondat
tan szabályait és törvényeit szintén a szövegben előfordult példák
ból vontam le és alkalomadtán csoportosítottam. A mondattanra
nézve különben az a nézetem, hogy azt középiskolában rendszere
sen tárgyalni szükségtelen, áll ez különösen a régentén ú. n. ese
tek syntaxisára nézve. Elég itt csak a latin syntaxistól eltérő saját
ságokra figyelmeztetni, és ezeket szem előtt tartani. A görög mó
dok és időkről, valamint a különböző mellékmondatok szerkezeté
ről szóló tudnivalók azonban, minthogy itt a latinból az eltérés
már szembe ötlő, a görög nyelvtanulás felsőbb fokán, a VII. és
VIII-dik osztályban tárgyalandók.
A teljesség okáért idejegyzem még, hogy a két felső osztály
ban mikép vélném a görög nyelv és irodalom tanítását beoszthatni.
A VII-dik osztály költői olvasmánya lenne Homeros másik eposa,
az Dias tárgyalása úgy történnék, mint az Odysseáé. Befejezésül
tárgyaltatnék a homerosi kérdés és a homerosi eposok későbbi
története (a mily terjedelemben a görög pótlósok már is tanulják).
Végül meg kellene ismertetni a tanulóval a görög epikai költészet
későbbi történetét és nevezetesebb epikusait, Hesiodost stb. Ugyan
csak még a VII-dik vagy a VIII-dik osztályban tárgyaltatnának a
nevezetesebb görög lyrikusok, Pindaros, Tyrtaeus, Callinos, Sappho,
Anakreon, kapcsolatban a lyrai költészet történetével. A VIII-dik
osztály költői olvasmánya lenne Sophokles egy tragoediája, és ezzel
kapcsolatban tárgyaltatnék a görög színi költészet története : a tragoedia, viszonya a görögök vallásához, a görög színház stb.
A prózairókat illetőleg következő beosztást tartanék czélszerűnek. A Vl-ik és VII-ik osztály számára szükségesnek tartanék egy
történelmi chrestomathiat, mely különböző görög történetíróktól
szemelvényeket foglalna magában, olyat, minő a németeknél Bau
meister «Quellenbuch zur alten Geschichte» czímű munkája (kü
lönben én a hatodik osztályban az idén Herodotosból a marathoni
csatára vonatkozó részleteket olvastattam, jövőre a VII. osztályban
Xenopliont szándékozom elővenni). Itt tárgyaltatnék a görög tör
ténetírás is. A nyolczadik osztály prózairója Plato lenne és vele
kapcsolatban tárgyaltatnának a görög philosophia főbb képviselői.
A görög nyelvtanításnak itt fejtegetett módszere teljesen
szakítni akar az iskoláinkban még most is széliében elterjedt eljá-
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pással, mely a grammatikai oktatás túlságos erőltetésével puszta
formalismusra vezet; fösulyt fektet a görög auctorok örökbecsű
müveibe való behatolásra, és ezeknek minél terjedelmesebb meg
ismerésére, és ebből folyólag feltárni és tudatossá tenni óhajtja azt
a viszonyt, mely jelenünket a múlttal összekapcsolja, mely kapcsot
a társadalom vezetésére odaállított egyén ismerni hivatva van.
E czél elérését lehetővé tenni azonban nézetem szerint csak a
jövendő középiskola fogja, mely a classicus stúdiumokat érdemileg
jobban fogja méltányolni. Talán az se lenne valami túlságos köve
telés, ha részére annyi heti óraszámot kérünk, mint a mennyiben
ugyanazon osztályban a latin nyelv részesül. Másfelől azonban
korunknak a realismus felé hajló iránya elodázhatlanul szüksé
gessé teszi, hogy ezen tantárgy kezelésénél a traditionalis formalismus helyett reális szempontokat tűzzünk ki elérendő czélul : az
egyoldalú és semmi eredménynyel sem járó nyelvészkedéssel szem
ben a görög remekírók történeti, ethikai és æsthetikai méltatására
fektessük a fősulyt. Ily fajtájú realismussal tulajdonképen a leg
fenségesebb idealismust ápoljuk és szolgáljuk.
M
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A FÖLDRAJZ A NÉPISKOLÁBAN.
Régi igazság, hogy a tanítás nemcsak tudomány, hanem egyszersmint művészet, lia nem gépiesen, hanem öntudatosan, a pædagogia
szabályainak alkalmazásával és módszertanilag helyesen történik. Tudo
mány, mert tapasztalat és tudományos kutatás állapította meg szabá
lyait és rendszerét, határozott tudás képezi alapját ; művészet, mert a
tanító nemcsak ismereteket közöl, hanem alkot, teremt. Kezében kép
ződik a gyermek lelke, fejlődnek ki szunnyadozó lelkitehetségei, hatása
és befolyása alatt rakódnak le lelkületében amaz apró vonások, melyek
együttvéve a leendő ember jellemét alkotják. A tanító az iskolában
tehát középpontja ama mikrokosmosnak, melyet bizonyos tekintetben
saját én-je után formál.* Innét a rendkívüli hatás, melyet a tanító tanít
ványaira gyakorol, s melynek nyoma a tanítvány későbbi korában is
észlelhető.
* Az állítást nem helyeselhetjük, mert a tanítónak nem saját ™-jót,
hanem inkább a gyermekek egyéniségét kell irányadónak tekintenie ; em 
beri gyarlóságunknál fogva épen nem volna helyes, ha mindenben magát
akarná átplántálni a kicsinyekbe.
A szerk.
3*
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De mert a tanítás tudomány és művészet, épen azért a tanító
feladata nem is könnyű és a reá háramló felelősség annál nagyobb,
minél inkább alapvető munkát végez. Mennyivel nehezebb pl. a nép
iskola tanítójának feladata, mint a középiskolaié. A középiskolába jövő
tanuló már elő van készítve, lelkitehetségei már ki vannak fejlesztve és
így fogékonyabbak. A tanár csak a magot hinti el a jól előkészített
talajba, a föld már alkalmassá van téve, hogy munkáját végezze, a
magot csíráztassa. Mily nehéz azonban a néptanító munkája, ki a ter
mészet adományait, a lelki tehetségeket fölébreszti, fejleszti, szóval az
anyaföldet föl kell törnie, előkészítenie, hogy művelhető legyen.
Milyen úton kell a tanítónak haladnia, hogy czélt érjen, mily
methodikai irányt kell követnie, arról itt nem szólhatok, felesleges is.
De örökké igaz az, a mit egy ma már nem igen ismert pædagogus, a
német Wilmsen mond : A legrövidebb és legbiztosabb út az, melyen a
gyermeket kényszerítés és erőszak nélkül, tehát az emberi szellem termé
szetének megfelelőleg, önként és szeretettel, kedvvel és tevékenységgel
a tudáshoz és akaráshoz vezethetjük. Nagyobb nehézség és valódi mű
vészet azonban annak meghatározása mit és mennyit nyújtsunk a gyer
meknek. A gyenge lélek nem bir el sok eledelt, nem is tud mindent
megemészteni. Az anyagnak helyes kiválasztása, eltalálni a kellő mér
téket és a mi fő, a nemes önuralom, hogy a gyermeknek ne mindent
adjunk, a mit tudunk, hanem a mit elbír, a mit megemészteni képes,
ebben látom a tanítás legnagyobb művészetét.
A szellemi eledelt azon ismeretkörök vagy tantárgyak teszik,
melyek a gyermekekkel közlendők. Ezen tantárgyak nem lehetnek kü
lönállók, hanem egymást támogatják, egymást kiegészítik, egy concentrikus egészet képeznek és összességük azon magasztos czélt szolgálja,
hogy a gyermek lelkét művelje, azt erkölcsi lénynyé nevelje és minden
nemes, szép és jó iránt fogékonynyá tegye.
Ezen meghatározás szerint minden ismeretkörnek, minden egyes
tantárgynak hozzá kell járulnia ezen ideális czél eléréséhez, a miből
önként következik, hogy a népiskolában minden egyes tantárgynál nem
az ismeretanyag körét kell minél tágasabbá tennünk, hanem a tanítást
lígy kell irányítanunk és vezetnünk, hogy minden tantárgy a fenti czél
szolgálatában álljon.
Ilyen szempontból tekintem én a földrajz-tanítást, mely az elemi
iskola alapvető ismeretei közé tartozik, részint a beszéd-értelem-gyakorlatok körében, részint mint önálló tárgy.
Nem lehet feladatom a földrajz-tanítás czélját, annak fontosságát
részleteznem, hiszen mindnyájan tanítással foglalkozunk és így közismeretű dolgokat kellene ismételnem. Bizonyos azonban, hogy korunk
technikai vívmányai, közlekedési eszközeink bámulatos tökéletesedése,
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uz egész földet összefűző, összekapcsoló közlekedési vonalak a földrajz
jelentőségét nagyban emelték. Minden érdekel bennünket, a mi a földön
történik és minden zugából kapunk értesülést. De a gyermek is, alig
eszmél, már észreveszi a csillagászati változásokat, a fénylő napot, a
holdat és a tündöklő csillagokat, az éjjel és nappal, az évszakok váltako
zásai a légköri tünemények mind fölkeltik figyelmét. Mily kedvesek
naiv kérdéseikben, mennyi báj a gyermekajkon, a midőn öntudatlanul
bámulva a természet tüneményeit, mindennek okát szeretnék tudni és
mily bámulat tölti el fogékony lelkecskéjüket, ha ama láthatatlan tün
dérekről regélünk, a melyek mindezen tüneményeket előidézik. íme,
mily gazdag tárháza az anyagnak, melyet a földrajz nyújt arra, hogy a
gyermek szivéhez férkőzzünk, hogy kedélyét képezzük és megismertet
vén azon felsőbb lény teremtő erejét, mely mindezt alkotá, megismer
tetvén azon örök törvényeket, melyek szerint ama hatalmas napok és
és csillagok a mindenség urának bölcs rendelkezése folytán mozogni
tartoznak, megtudván, hogy a föld és a mi rajta van, növényeivel és em
bereivel, az az ő szózatára keletkezett, mindezek a gyermekben Isten
félelmet, vallásosságot és emberszeretet magvait fogják elhinteni.
A midőn így kijelöltük a földrajz szerepét a kedély és jellemkép
zés szempontjából és reámutattunk, hogy a földrajz is az ethikai neve
lés egyik eszköze, lássuk most a földrajz-tanítás specialis czélját. A föld
rajz specialis czélja — szerintem — végeredményében az, hogy az
ember és természet egymáshoz való viszonyát megismertesse ; kimutassa
a föld helyét a világegyetemben, a föld alakulásait, azok befolyását a
növény- és állatvilágra és végül mindezek hatását az emberre és culturájára. Kimutassa, hogy az ember egyrészt függ a természettől, de más
részt szellemi erejénél fogva felülemelkedik és uralkodik a természet és
erői fölött és mint szellemi, erkölcsi lény kapcsolatot képez a természet
és annak létrehozója között.
Mindezekből azonban kitűnik, hogy a földrajz köre igen tág és
tanításának egyik legnagyobb nehézségét az anyag tömege képezi, mely
a tanulót agyonnyomni képes. Képzeljük csak el az összes tengerek,
öblök, szigetek, félszigetek, hegyek, csúcsok, folyók, tavak, országok,
városok, kikötők neveit, hozzá egy nagy csomó statisztikai anyag, kiter
jedés, lakosok száma, esetleg hegyek magassága, folyók hossza stb. oly
chimborassója a neveknek, mely a tanuló emlékezőtehetségére nehézkedik, és ennélfogva korunk ijesztő baja, a túlterhelés nagyon könnyen
már a legzsengébb korban előállhat. A lelkitehetségek egyoldalú meg
terhelése megzavarja azok harmóniáját, azok egyenletes kifejlődését,
pedig igaza van Széchenyinek, midőn azt mondja, hogy az emlékező-tehetség megterhelése következtében csorbul az itélő-telietség. Pedig
jól tudjuk a pædagogia alapvető elve : az értelmes tanítás, mely az értel-
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met és itélő-tehetséget növeli, fejleszti. Az értelem nélküli tanítás a föld
rajzot egyszerűen noménclaturává sülyeszti, mely a tanulóra nézve ter
hessé, unalmassá válik, csak kedvetlenül tanulja a fogalom nélküli sza
vakat. Hogy ez a gyermek lelki tehetségeinek kifejlődésére mennyire
káros, azt pædagogusok előtt fejtegetnem fölösleges. Az első főkellék
tehát az anyag helyes kiválasztása, annak kellő megszorítása. All ez a
középiskolákra is, de különösen a népiskolákra. A korlátozás különösen
a tartalomra nézve áll. A fölösleges számok, kiterjedések, lakosság számá
a népiskolákban egyszerűen kihagyandók. Pótoljuk ezt az összehason
lítással. Adhatjuk pl. a főváros lakosságát, körülbelül 500,000-et, Kecs
kemét 10-szer kisebb, Kecskemétnél valamivel nagyobb Pozsony, HódMező-Vásárhely, Debreczen, Szabadka, Szeged, de ez sem éri el a
100,000-et. Magyarország lakosságához viszonyítsuk Európa államaiét,
Magyarország kiterjedéséhez képest Ítéljük meg a többi főbb európai
államok nagyságát. Ily módon az összehasonlítás, az ismert adathozfűzés, pótolja a számok száraz betanulását.
A túlterhelés elkerülésére szolgál az anyag egyes részeinek geographiai egységekké való csoportosítása. Az általánosabb szempont megóv
attól, hogy a részletek tömkelegébe tévedjünk és az egységesebb kép
érthetőbbé teszi a kép egyes részeinek megismerését.
Népiskoláink nagy részében — különösen a vidéken — még min
dig a megyék alapján tanulják a hazai földrajzi. Gépiesen darálja el a
gyermek az egyes megyék határait, minden megyének külön-külön
folyóit, harmadrendű mellékfolyóival együtt, mennyi baj a megyei szék
helyek betanulásával, ugyanazon termények százszoros fölsorolása az
egész tanítást egyhangúvá, unalmassá teszi. Valljuk meg az értelem nem
sokat nyer ezen tanításban. Mennyivel egyszerűbb és áttekinthetőbb
volna az ország egyes részeit geographiai egységei szerint tanítani és
ezen egységek összehasonlításával mennyivel tisztábban domborodnék
ki hazánk földrajzi viszonyainak képe. Vegyük pl. a nagy magyar alföl
det teljes egészében, jellemezzük sajátosságait, ezen sajátosságok befolyás
sát termelési viszonyaira, befolyását magára az emberre, annak gondol
kodásmódjára, foglalkozására és művelődésére. A helyett, hogy az egyes
folyókat és kis jelentőségű mellékfolyóit is fölsoroljuk, pl. a Tárná, Eger,
Túr stb., tanítsuk meg az alföldi folyók természetére, miért áradnak ki,
milyen káros ez a mezőgazdaságra, mikép védekezünk ellene stb. Tar
kítsuk ezt az alföld egyes vidékeiről bemutatott képekkel, különböző
nemzetiségek viseletéivel stb. Gyönyörű ellentétet kapunk, ha innét átme
gyünk a felföldre. De ez ismét ne legyen a felföld hegylánczainak száraz
elősorolása. Tárgyaljuk a hegység befolyását a természeti viszonyokra,
magára az emberre, mutassuk be az ellentétet a felföld és alföld gazdaL
sági viszonyai között, az ipar nagyobb elterjedését, szemben az Alföld
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mezőgazdaságával. Szóval öntsünk a nevekbe életet és tartsuk a gyermek
figyelmét folytonos feszültségben. Ezen keretben mintegy a kép kiegé
szítésére szolgálnak a városok nevei, melyek a mennyire lehet, folyók
vagy hegyek neveihez kapcsoltassanak. A megyék szerinti haladás egy
általában nem nyújt képet, de nem is tudom, miért kell a gyermeknek
már az alsó fokban egész közigazgatási rendszerünket ismernie.
A földrajz-tanítás másik nehézsége : szoros kapcsolata más tudo
mányokkal ; a tanító nagyon könnyen átlépi a határt, melynek szigorú
megtartása nélkül könyen eltévedhet. Első sorban szoros kapcsolata a
történelemmel. Ennek révén megtöltjük a földrajzot históriai adatokkal.
Értem azt, hogy a történelem egyes földrajzi nevekhez köti eseményeit
és hibának tartanám, ha valaki a honfoglalást nem a térképen magya
rázná, vagy a mohácsi vész tárgyalásánál nem kerestetné föl Mohács
fekvését. Az emlékező-tehetségnek ilyen támaszra szüksége van. Az
ellen sincs kifogásom, ha a tanító a földrajzi nevek tanulásánál a gyer
mekek figyelmét újból a történelemben tanultakra hívja föl. De nem
tudom helyeselni, hogy mint sok földrajzi tankönyvben találtam, egyes
összefüggés nélküli adatokat tanítunk, melyek a gyermekben semmi
féle újabb képzetet nem alkotnak. Szajkó módra tanulja be a gyermek
Zentánál : itt vívott a hős Szavoyai Jenő dicső csatát a törökökkel, mi
előtt tudná, mi fán termett Szavoyai Jenő.
Nem kicsinylem a hazafias czélt, mely a tankönyvíró előtt lebeg
és ezen czél érdekében mindent helyesnek találok, de alig hihetem, hogy
ilyen kiszakított, összefüggés nélküli események száraz említése egy
általában hatással volna a gyermek lelkületére.
Ott vannak a természettudományok, a geológia, a természetrajz
három nagy csoportja, melyek mint önálló tudományok eredményeikkel
a föld ismeretéhez hozzájárulnak, de nem lehet a földrajz föladata, hogy
ezekkel részletesebben foglalkozzék. Sajnálatos tévedésnek tartom tehát a
középiskolákban még most is dívó rendszert, hogy a földrajzot a termé
szetrajzzal összekapcsolták ; mi köze a földrajznak, pl. az egyes állatok
anatómiai leírásához. A tanuló fölváltva egy darab földrajzot, egy darab
természetrajzot kap és így egyik kép sem teljes. Ismerje a fiú az alföld
háziállatait, tudja azt, melyek főbb növényei, de értse meg egyszersmint
miért ezek, miért nem teremnek déli gyümölcsök, miért nem terem a
felföldön olyan búza, mint az alföldön. De ne akarjuk a földrajzban a
botanikát tanítani.*
Összefoglalva a mondottakat : járjunk el a tananyag kiválasztása * A kívánatos concenlratio érdekében mi ellenkezőleg nagyon is
helyeseljük a rokon tárgyak összekapcsolását. Bárcsak egy tárgyat se taní
tanánk teljesen isoláltan !
A szerk.
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ban legnagyobb szigorúsággal, adjunk annyit, a mennyit a gyermek meg
bir emésztni és adjuk azt úgy, liogy az a fentebb kitűzött általános czélnak megfeleljen. Itt leginkább áll a kevesebb-több, de fődolog, hogy
a gyermek folyton lássa és megértse a természet és ember egymáshoz
való viszonyát, tudja meg, mivel járult a természet, mivel az emberi
munka a cultura felépítéséhez.
A tananyag így körvonalozva lévén, következik annak metliodikai
földolgozása, vagyis a tananyag helyes elrendezése.
Az 1868. népiskolai törvény a földrajz tanítását a hatosztályu nép
iskolára két körben írja elő, melyet bevezetésképen a népiskola második
osztályában a beszéd- és értelemgyakorlatok között a helyrajzi tájéko
zás : az iskola, udvara, a helység és környék táblára rajzolása előzi meg.
A tulajdonképeni földrajzi tanítás a III. osztályban kezdődik, tan
anyaga a térképolvasás és a lakóhely és környéke, rendszerint a megye
földrajza, ennek folytatása tájékoztatás a haza különböző vidékein. Czél,
hogy a tanuló akár lakóhelyéről, akár a haza bármely pontjáról indít
tassák el földabroszon vagy képzeletben, mindenképen és minden irány
ban tudja magát tájékozni. Innét átmegy Európára, az öt földrészre, és
földgömbre, hogy azon is tudjon tájékozódni.
A második kör az Y. osztály tananyagában kezdi Magyarországon,
végzi a földgömbön, melyet a VI. osztályban az egész tananyag ismét
lése után a mértani földrajz követ, nevezetesen tanítani kell az égről és
földről, holdról és álló csillagokról.
Mindkét kör tehát syntlietikus alapon halad, a közelről a távolra,
az ismertből az ismeretlenre.
A körök ezen beosztását nem tartom szerencsésnek, mert nem
természetes. A földrajzi ismereteknek folyton a gyermek saját tapaszta
lataiból kell kiindulnia és mindenkor főszabály : hogy a gyermek kis
körének teljes képét kapja. Ezért már az első körnek mindazt föl kell
ölelnie, a mi a gyermek első kis világát képezi. A gyermek első köre
tehát nemcsak az iskola, annak udvara, a lakóhely, hanem az ezt befedő
égboltozat, a nap, a hold, a csillagok. Ez az ő világának első képe, szük
séges tehát, hogy az első oktatásba az égboltozatot is belevonjuk, bele
vonjuk a napot, annak járását, a világtájakat. Ugyanezen körben jutunk
az emelkedésekhez, a vízhez, a lakossághoz és foglalkozásához. A beszédés értelemgyakorlatok szaggatott, összefüggéstelen módszere helyett
állítsuk össze mindazon földrajzi fogalmakat, melyeket a gyermek saját
tapasztalatai alapján megismerhet. A mint a kör kitágul, már nem
indulhatunk a gyermek saját tapasztalatai után, előtérbe lépnek a szem
léltető eszközök, képek, rajzok, melyek segítségével megyéjét jól meg
ismerheti. Ez képezné az első kört. A megye fogalmáról az ország fogal
mára ugrunk és most újból teljes képét mutatjuk az országnak. Tehát
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Magyarország képe volna a második teljes kép, melyet a gyermek nyer.
Ennek geographiai egységek szerinti tárgyalása oly módon, mint azt
fentebb említettem képezné ezen kép analytikai fölosztását. Ha Magyarország képe teljesen bevésődött a gyermek képzeletébe, a kör kitágul
Európára, röviden érintve úgy azt, mint a többi földrészt és így jutunk
a földgömbhöz, mely a földnek teljes képét adja. De már ezen körben
sem szabad megelégednünk a föld egyes részeinek, hegyeinek, folyóinak,
államainak és városainak elősorolásával, hanem súlyt kell fektetnünk,
arra, hogy a gyermek már ezen körben némi ismereteket kapjon a föld
világhelyzetéről, már itt tanuljon az égövekről, azoknak hatásáról. Szóval,
már ezen körben is föl kell keltenünk érdeklődését, ne csak azt közöljük,
hogy ez így van, hanem vezessük reá, miért van ez így.
De ha az említett körben még túlnyomólag synthetikai alapon
kell haladnunk, határozottan hibásnak tartom, hogy a második kör
ugyanígy halad. Szerintem a második körnek az egész földből kell kiin
dulnia, itt már részletesebben ki kell fejtenünk azon általános — mond
hatnám — törvényeket, melyek a földrajzban is olyan fontosak. Kezde
nünk kell tehát a föld világhelyzetének a természeti viszonyokra való
befolyásával, ezeknek az állat-, növényvilágra és magára az emberre való
hatásával. Igv analytikailag haladva térjünk vissza hazánkra, melyet
most már bővebben tárgyalhatunk és melynek viszonyait a többi orszá
gokkal való összehasonlítás élénkebben meg fogja világítani.
Már ebből is következik, mennyire hibás a népiskolai tankönyvek
túlnyomóan topographikus iránya, mintha az volna a főczél, hogy a
felsőbb körben több nevet tanuljon, mint az alsóban. Tankönyveink
nagy része tele van topographiával, a mi képet egyáltalában nem ad, és
a tárgyat a lehető legunalmasabbá és legfárasztóbbá teszi, a helyett,
hogy a természeti viszonyok állandó befolyásának magyarázatával a
tanuló érdeklődését fölkeltené és értelmét, itélő-képességét fejlesztené.
Nem akarok tankönyvbirálatokba bocsátkozni, csak reá mutatok a na
gyon elterjedt Lakits-Neiger-féle tankönyveknek szerintem hibás mód
szerére. Ezek a Hl. osztályban már a lakóhelytől a földgömbig jutnak, a
IV-ikben ugyanazt végzik, az V. és YI-ikra előírtban ugyanezen systema
szerint haladnak és a fősulyt mindenkor Magyarország megyerendszeré
nek, székhelyeinek és városainak ismertetésére helyezik. Tehát már a
III. osztályban eldarálja a gyermek az összes megyéket és székhelyeit, a
felső fokokban csak annyiból tér el, hogy a városok neve mellé oda
teszik az obiigát «kereskedéssel és gymnasiummal, földműveléssel és
baromtenyésztéssel»-féle phrasisokat.
De térjünk át a földrajzi segédeszközökre. A fővárosi iskoláktól
és egyes nagyobb városok iskoláitól eltekintve, a melyek modern szín
vonalon állnak, különösen a vidéken a segédeszközökben van legnagyobb
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hiány. Rendes segédeszköz a térkép és a földgömb. A térkép rendszerint
nevekkel, jegyekkel telerakott kép, melyen a gyermek alig tud tájéko
zódni. A népiskola ugyanazon térképeket használja, mint a középiskola,
pedig a térkép használatának egyik legfontosabb szabálya, hogy a gyer
mek a térképen ne lásson többet, mint a mi gondolatköréhez tartozik.
A térkép a természetet akarja pótolni, szükséges tehát, hogy a gyermek
az összbenyomást kapja és a teljes-kép vésődjék emlékező-tehetségébe.
De a tiszta képet megzavarja a sok név, a sokféle szám. Kétségtelenül
nagy haladást mutatnak ezen téren az újabb Höltzel-féle térképek, de
a színvegyülék ezeken is igen erős és a hegylánczok megkülönböztetése
elég nehéz.
Nagyobb bajnak tartom, hogy a gyermek minden átmenet nél
kül kapja a térképet mielőtt jelentősége felől tájékozva volna és külö
nösen mielőtt el tudná képzelni annak létrejöttét. Igaz, hogy a népisko
lába rendszerint beleviszik a térképrajzolást is, de a legtöbb helyen ez
haszontalan időpazarlás. A gyermek nem öntudatosan végzi munkáját,
hiszen értelmi foka sem engedné, hanem vagy az ablakon keresztül,
vagy másoló papir segítségével egyszerűen lemásolja a kézi térképről.
Ez a térkép ismeretét semmivel sem viszi előbbre és nem is lesz képesa gyermek érdeklődését fölkelteni ez egyszerűen gépies chablonmunka.
Pedig a térképrajzolás, ott, a hol hozzáértő tanító vezetése alatt
történik, igen fontos, mert megerősíti a gyermek emlékezetében a tér
kép teljes képét. De fontos azért is, mert a gyermek tevékenységét is
fölhasználjuk, és ez egyik biztosítéka a tanítás sikerének.
A gyermek tevékenysége igen fontos pædagogiai eszköz, hű szö
vetségesünk a tanításnál, használjuk föl azt a földrajz-tanításnál is, dol
gozzunk a gyermekkel együtt és vezessük reá, hogy saját szemeivel lás
son és saját tapasztalásából vonjuk le a szabályt, melyet most már meg
értett és ennélfogva elfelejteni többé nem fog. Ezért a földrajz-tanítás
alsó fokán lehetőleg mellőzni.kellene a tankönyvet, ez a kész eredményt
adja a gyermeknek, melyet betanul, a nélkül, hogy gondolkoznék rajta.
Legyen tankönyv maga a természet, a tanító feladata volna, hogy ész
szerűen reávezesse a tanulót arra, a mit vele, mint igazságot, közölni
akar, az így nyert eredményt, mint szabályt, jegyeztesse be a gyermek
jegyzékébe. A tanító pl. a tanteremben akarja tájékoztatni a gyerme
keket, előzze ezt meg a tájékozás a természetben. A tankönyvben meg
kapja a gyermek a szabályt, a hol a nap fölkel, kelet, a hol lenyugszik,
nyugat, ha kelet felé fordulunk, jobb kezünk felé dél, bal kezünk felé
észak. Igen ám, de hogyan tájékozódunk, ha nem láttuk a nap keltét,
pl. délben ? Mennyivel érdekesebb, ha a gyermeket az árnyékok vál
tozására tanítjuk és az árnyékvetésből tanulja a világtájakat megismerni.
De tekintsük a gyermek tevékenységét épen a földrajzi segédesz
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közök szempontjából. Egy az udvaron levert czölöpön a gyermeket meg
tanítjuk, hogy a nap járását megfigyelje, mily örömet okozna neki pl. a
napóra készítése és mennyi praktikus ismereteket nyerhetne így saját
tapasztalatai alapján.
A szemléleti eszközök közül a legfontosabb a térkép. Hogyan értes
sük meg vele, hogy az a természetes nagyság kicsinyített átvitele ? Meg
kezdjük a tanterem, az iskola és udvarának leiajzolásával. Igen sok
tanító egyszerűen egy hosszúkás négyszögöt rajzol a táblára és reá fogja,
hogy ez a tanterem. Mennyivel érdekesebb és értelmesebb a tanítás, ha
megállapítván a tanterem fekvését, világtájak szerint valóságos méter
rúddal kimérjük egyik oldalát. Ez természetes nagyságban a táblára át
nem vihető, kisebbítjük 1 : 10-hez, vagyis minden méter helyett veszünk
1 dm.-t. és így a gyermek a saját méretei alapján tízszeresen kisebbítve
rajzolja le a tantermet és részeit. Kimegyünk az udvarra, mennyi öröm
mel vállalkoznak a gyermekek annak kimérésére, és megtanítjuk őket,
hogy ezt 1 : 100-hoz vagy százszoros kisebbítésben lehet a táblára
átvinni.
Most az utczára kerül a sor; természet után rajzoljuk le 1 : 1000
kisebbítésben. De ezt már nem méterrel mérjük, megtanítjuk a gyerme
keket lépéssel kimérni (rendszerint 15 lépés = 1 0 mtr.), ha hosszú az
az utcza, kisebbítjük 1 : 10,000-hez, vagyis minden 10 mtr. természetes
hosszúság 1 mmétert ad a táblán. Innét átmehetünk a helység tervrajzá
nak elkészítésére, melyet már 1 : 100,000-hez kisebbíthetünk, vagyis
minden 100 mtr. a táblán 1 mm-t ad. Pl. Debreczen tervrajzát akarjuk
elkészíteni a természet után, természetesen csakis főbb utczáival.
A tanító a gyermeksereget egy kis kirándulásra hívja meg, mely alka
lommal a város főtengelyét kimérik. A dolog igen egyszerű, a tanító
3- 4 gyermeken megfigyeli, egy perez alatt hány lépést tesznek, ismeri
már lépéseik hosszát és így az időkülönbségből egyszerűen kiszámítja
az vit hosszát, melyet másnap kisebbítve reávisz a táblára. (Átlag IV*
perez = 100 mtr). Ha most két-két fiút megbízunk, hogy ilyen módon
a saját utczájukat mérjék ki, megkapjuk nagyjából a tervrajzot és a
gyermekek játszva, örömmel tanulták meg, miként kell a természetes
távolságokat papírra vagy táblára átvinni. Ha valamely helység vagy
város tervrajzát a gyermekek így maguk készítették el, akkor vegyük
csak elő az illető város vagy helység térképét, vagy nyomtatott terv
rajzát.
Hasonló módon lehet a gyermekeket a magasság mérésére is reá
vezetni és így már előlegesen megtanulná a hegyek meredekeiül olda
lát, a hegyek magasságát a rajzon fölismerni.
A midőn ezen szűk körből ki kell lépnünk, a képek pótolják a
gyermek saját tapasztalatait. De itt is fontos, hogy kirándulások útján
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a gyermek helységének környezetét megismerje. A képek mellett fon
tosak a modellek is, pl. a hegy szétszedhető és összerakható modellje,
melyen a hegy keresztmetszete, rétegzete, lépcsőzetes emelkedése mu
tatható.
De a természetes átmenetet most a dombormű-térkép képezi,
mely nagyobb területeket is természetes utánzatban mutatja be. De itt
is fődolog, ne elégedjünk meg ezen domborműnek bemutatásával, igye
kezzünk a gyermek tevékenységét igénybe venni. Készíttessünk és
készítsünk a gyermekekkel együtt ily reliefeket.
Itt különösen kiemelendőnek tartom, mennyire fontos a kézi
ügyességek gyakorlása a népiskolában. Nagy ideje, hogy nálunk is kez
denek vele foglalkozni. Képzeljük csak el, mennyire megkönnyíti pl. a
földrajz tanítását, ha a gyermek egy kis kézi ügyességgel csakugyan képes
egy kis reliefet előállítani. A legegyszerűbb módja az ily dombormű
készítésnek, ha a gyermekeket kiviszszük az udvarra, és összehordott
homokon construáltatjuk a hegyeket, beléje vájjuk a völgyeket, kék
czérnával a folyókat, babszemekkel jelezzük a városokat és íme készen
van a dombormű. A gyermek kedvteléssel fogja ezt próbálgatni, és a
hegylánczok, folyók iránya jobban emlékéhez fog tapadni, mintha azt órá
kon át tanulta volna a könyvből, vagy nézte volna térképről. Nem akarok
itt azon fényes eredményekre hivatkozni, melyeket e téren a külföldön
elértek; Svájczban, Francziaországban, Olasz- és Németországban mara
dandó becsű ily reliefeket készíttetnek az iskolákban. De ne gondoljunk
mindjárt művészi kivitelre, érjük be egyszerű eredménynyel. Mily egy
szerű pl. a következő elkészítés, melyet Genuában gyakorolnak az isko
lában. Egy deszkára a tanulók lerajzolják a bemutatandó területet, pl.
az Alpok egy részletét, fontosabb hegycsúcsait erősebben jelezik és ma
gasságukat is megjelölik. Megállapítják a magassági skálát, pl. minden
mm. = 1000 mtr magasságú, és most a tanító commandójára a hegy
csúcsok helyeire a magassági skálának megfelelő magasságig drótszege
ket vernek be. Ily módon ezen vidék magaslatainak iránya ezen szögek
kel jelezve van. Az így elkészített matbematikai reliefet most ki kell
tölteni agyagból vagy üvegestapaszból (kitt) vagy gipszből készített tésztanemű anyaggal. Ujjaikkal belenyomják a völgyeket, a folyókat kék kötő
pamuttal kirakják, fontosságuk szerint vastagabbal vagy vékonyabbal,
a források felé fölsodorják a pamutot és így vékonyabbá válik, kék pa
pírral jelzik a tavakat, színes selyemszálak az utakat és vasutakat és a
különböző nagyságú üveggyöngyök jelzik a városokat és azok lakos
ságát.
Apró fácskákból vagy papirszeletekből, lombfűrész munkákból
mily szépen lehet apró dombormű dolgokat készíteni, csak legyen a ki a
gyermek figyelmét és ügyességét vezesse. Yalóságos mestermű a poprádi

IRODALOM.

4S

Tátramúzeumban levő dombormű kép, mely apró fa és fenyőfácsktikból
összerakva, az egész Tátra-hegység tömegét bemutatja.
A dombormű-képek után vezethetjük csak reá a gyermeket a valódi
térkép használatára. A dombormű-kép színezéséből már megtanulta a
térkép színeinek megkülönböztetését és a dombormű árnyékjátékából
megtanulja, hogy a magasabb hegyek, a meredekebb oldalok sötétebbek.
Megkönnyítik az átmenetet a most már közforgalomban levő kézi dom
bormű-térképek vagy a dombormű-térképekről vett fényképek.
A térképek mellett száz meg száz apró szemléltető eszköz áll az
ügybuzgó tanító rendelkezésére, de legbecsesebbek azok, melyeket ő
maga, vagy tanítványai vele együtt készítenek. Használjuk föl ezeket mi
nél nagyobb körben a földrajzi tanítás élénkítésére és bizonyára meg fog
szűnni az a panasz, hogy a földrajz a gyermek memóriáját terheli, vagy,
hogy a földrajz unalmas tantárgy.
(Debreczen.)
S zántó S ám uel -

IRODALOM.
A s z ü lő f ö ld , v a g y is a fö ld ie m é t a n a n y a g á n a k ó r á n k é n ti tá r 
g y a lá s a a n é p is k o la III. o s z tá ly á b a n . Az «Ung-beregmegyei

róm. katli. néptanító-egyesület» által jutalmazott pályamű. Irta:
Lewandowski István, róm. katli. néptanító, Ungvárott. Ara egy korona.
(Ungvár 1893, Lévai Mór kiadása.)

Útmutatónak, sőt mondhatni vezérkönyvnek szánt, derék kis
könyvecske fekszik előttem, melyet jó tulajdonságai — hibái daczára —
méltóvá tesznek arra, hogy néptanítóink figyelmébe, gondjaiba ajánljam.
A szerző helyes elvből indul ki a földrajz tanításánál. Kezdi a gyermek
hez legközelebb álló dolgok ismertetésével s lassankint megy át a köz
vetlen környezetből a távolabb álló dolgokra s így fokonként vezeti be a
tanulót előbb szülőfölde, annak környéke, vármegyéje, majd a haza s a
körülötte fekvő országok, végül a földisme általános fogalmainak isme
retébe. A könyv a tanító kezébe van szánva, nem pedig a gyermekébe
s így használata, illetőleg a benne foglalt anyagnak miként való felhasználása a tanító tetszésére van bízva. Azaz, hogy a szerző előre
kiszabja minden egyes órának anyagát s az egész tartalom órák szerint
tárgyalandó szakaszokra van osztva. Ezt nem tartom egészen helyesnek,
mert nem tartom előre meghatározhatónak azt, mennyit végezhet a
tanító egy óra alatt. Ez mindenkor az anyag minőségétől s a gyermek
felfogó képességétől függ, valamint attól is, hány gyermeket foglalkoztat
a tanító, mert minél nagyobb a tanulók száma, annál többet kell fel
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szólítania, lia arról — miként értették meg kérdéseit, magyarázatait —
alaposan meg akar győződni. S ez esetben a könyvben foglalt egyes
órákra kiszabott fejezetek, kikerekített egészek vagy rövidséget vagy
toldást szenvednek s így értékükből veszítenek. Helyesebb szerintem nem
órák, hanem tárgyi körök szerint végezni a tanítást ; így a tanító könynyebben készíthet előre egy-egy órára szánt anyagot. A könyvben magá
ban is az egyes órákra szánt anyag nagysága nagyon változó, vagy hoszszabb vagy rövidebb a tárgy szerint, tehát megfordított rendben akar
a tanító segítségére lenni. Enyhíti azonban e tévedését az a körülmény,
hogy az órák beosztása mellett a tárgyi kör rendezéséről sem feledkezik
meg, de ezt csak másodsorban teszi.
Egy másik tévedés azon nézete, hogy «a tanító óvakodjék a reál
tárgyak, tehát a földrajz tanításánál is bármily kitűnő, pályadíjat nyert
s kitüntetett és gyakorlatilag irt tankönyvet a gyermek kezébe adni és
pedig azért, mert azok egytöl-egyig nem a gyermek kezébe valók
(4—5. lap). Ezt az állítását nem fogadom el. A szülőföld ismertetésénél
még el lehet a tanító könyv nélkül, mert ott a gyermek szemléletére
alapítja a tanítást s itt csakugyan helyesebb, ha nem «könyvből tanul
tat» —- hanem hogy ott, a hol a gyermek előtt teljesen ismeretlen, új
dolgokról van szó, könyv nélkül boldoguljon, nem tudom elhinni. Igaz,
hogy a helyes térképolvasás már nagy haladás, de ezt sem teheti könyv
segítsége nélkül ; a gyermek a III. osztályban még nem képes annyi ide
gen szót, helynevet eszében tartani, hogy a tanító szavai után otthon
maga is elismételhetné s a térképen megtalálva, elméjébe véshetné,
annál is inkább, mert nem kivánható tőle, hogy a térkép jelei- és
méreteinél a valóságról megfelelő fogalmat alkothasson magának. Azért
hát ne vegyük ki egészen a gyermek kezéből a tankönyvet.
Az órák keretén belül foglalt anyag tárgyalására nincs megjegy
zésem. Egész helyesen az iskola-termen, ebben a tanulón kezdi a hely
meghatározását, a világtájak, határok tárgyalását s ábrázolja azt a táb
lán, vagy a gyermekek által palatáblájukon. Szemléltet, méréseket végez
tet, kivezeti őket az udvarra, a község határára s a mit velők megérte
tett, azt térképen is bemutatja. Helyesen tárgyalja a földrajzi, politikai
beosztást, meghatározást, az általános alapfogalmakat, s ha itt-ott oly
meghatározást ad is, mely nem a kijelölt osztály tanulóinak ajakára
való, hanem jóval idősebbeknek, ez nem lényeges hiba, mert hiszen a
kérdések mikénti föltevése a tanító stílusától függ. Én semmi esetre
sem beszélnék ily módon : «ha már most egyik másik . . . jobb . . . bal
kezét vízszintesen kinyújtja, megkapja ugyanazon képletet, melyet múlt
kor a tanterem talajára és az iskola táblájára rajzoltam . . . » stb. (15. 1.)
vagy egy kijelentés után «Hogy miért van ez így ? ezt majd később rész
letesen megmagyarázom» (11. 1.), (65. 1.); vagy mindjárt magyarázzon,
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vagy ne tegye kiváncsivá a gyermeket, a nélkül, hogy kíváncsiságát
kielégítené. «Ez a négy /mi»/ vagy táj, világtájaknak is neveztetik» —
(12. 1.), talán csak a táj és nem a hely is. A táj fogalom köre általáno
sabb, mint a helyé. — Vagy «Azonnal meglátjuk, hogy az eddig előadot
takat ki és mennyire fogta fel» . . . stb.
Ilyen, a gyermek beszédmódjának meg nem felelő hang több
helyen előfordul ; s hiba az is, hogy a meghatározásoknál, definiczióknál
nagyon is kategorikus kifejezésekkel él ; ezeket nem minden gyermek
fogja megérteni, a városi jobban, a falusi alig. — Általában, mihelyt a
gyermeknél műkifejezést használunk, könnyen veszélyeztetjük vele az
értelmes tanulást. — A megye, ország határainak, vagy is a határ fogal
mának meghatározásánál abstract dolgot ad a tanuló elé (pl. a 23. 1.), a
mit a III. elemi osztályban korainak tartok.
Nem helyes a munkában az sem, hogy tulaj douképeui összefogla
lást a bizonyos szakaszok végén nem végeztet. Van ugyan egy-két órai
anyag után a már megbeszéltek általános ismétlése, de csak órák által
megszakított vagy szétosztott kisebb részeké. Nagyobb összefoglalás
pedig a fejezetek után épen úgy szükséges, mint a kisebb részek után,
mert máskép nem lesz az elvégzett anyag tartósan megörökítve. —
S végül, hogy a hibákkal készen legyek, még azt említem fel, hogy a
könyv, bár általános akar lenni, mégis inkább alkalmas kisebb községek
iskoláinál való használatra, mint a városiaknál, mert a városi gyermek
fogalomköre sokkal dúsabb, s így sok felesleges kérdést hallana, ha a
könyv szerint oktatnék, — oly kérdéseket, melyekre a felelettudást leg
több gyermek természetesnek, s így a kérdést szószaporításnak tekint
hetné.
A methodikai tárgyalás sorrendjére — mivel a könyvnek nem
bevallott czélja volt vezérkönyvül szolgálni, hanem Útmutatóul — nincs
különös súly helyezve, de elég helyesen és következetesen tartja meg
mindenütt. Az is dicsérendő, hogy a földisme legáltalánosabb fogalmait
nem különválasztva, hanem főleg olvasmányok kapcsán a rendes tanítás
keretébe beillesztve adja elő. Térképre gyakran utal, mindenkor előbb
a szemlélt dolgok tárgyalása, lerajzolása után, a mikor a gyermekek már
fogalmat nyertek az előadott, lerajzolt dologról. Felesleges adatokkal,
számok, mennyiségek meghatározásával nem terheli a gyermek elmé
jét, bár néha jó volna valamit tennie erre nézve. Jobb azonban, ha nem
teszi, mintha nagyon is sokat tenné. Lakosság száma, terület, hegyek
magassága, nagy számokban kifejezve, nyomasztólag hat a kis gyermek
elméjére. Eáér erre később, ha szükséges lesz, vagy ha tovább tanul.
Az elsoroltakban fölemlített hibák mellett, melyek nem nagyon
lényegesek, a könyvet jónak, használhatónak tartom, de szükségesnek
vélem újabb kiadásnál ethnographiai adatokkal való kibővítését, mert
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ez elkerülte a szerző figyelmét, pedig nélkülözhetetlen. — Nemcsak isko
lákban, hanem magánhasználatra is alkalmas ; ha a családban a viszo
nyoknak megfelelő átalakítással használják, hasonló szolgálatot tehet,
mint az ügyes tanító kezében.
Végül még egyet akarok megjegyezni. A szerzőnek az előszóban
vallott elvei nem mindenkor felelnek meg az általános felfogásnak és
tapasztalatnak. Mert nem áll pl., hogy a jó eszü gyermek csak bevágja a
leczkét, s tartalmát nem veszi át értelmébe. Igen is átveszi, de nem
elégszik meg annyival, hanem a tanító által történő kibővítésre szorul.
Azért hát egyéni szabályt általánossá tenni nem tanácsos, pedig az elő
szóban a szerző ilyenformán jár el. Szerencséjére keveset alkalmazza a
műben, így nem rontja annak értékét.
S zerén t i K ároly .

ÚTBAIGAZÍTÁSOK, ÉSZREVÉTELEK.
Válasz az 5. kérdésre. Midőn az 1890. évi 51,730. sz. miniszteri
rendelet újólag meghagyta, hogy a középiskolai vallásoktatás hitf'elekezeti
különbség rélkül az intézeti épületben tartandó és esetleges eltérő intéz
kedés a minisztériumnak mindig tudomására hozandó, több nem-állami
és kath. középiskola részéről mozgalom indult ki a végből, hogy ott, hol
nem-állami és állami középiskolák működnek egymás mellett, az előbbi
intézetnek nem saját felekezetbeli tanulói az állami intézetben nyerje
nek hitoktatást, a mi el is rendeltetett. Kérdés : lielyes-e ezen intézke
dés elvi szempontból ? Felelet: nem, mert a vallástan rendes tantárgy
lévén, melyet rendes vagy legalább is elfogadott hitoktatók tanítanak,
minden erre vonatkozó jog és kötelesség az anyaintézetet illeti meg. De
nem hagyható figyelmen kívül még azon nevelési és erkölcsi hátrány
sem, mely az ilyen különválasztó, sőt talán kiküszöbölő eljárás révén a
szülőknél és érettebb tanulóknál elébb-utóbb jelentkezik. — Fegyelmi
tekintetben sem szerencsés ezen intézkedés, mert az állami intézetbe
járó vendég-növendékek teljesen szabadoknak érzik magukat, a mennyi
ben anya-intézetük közvetetlen fegyelmi hatásköre alól felszabadulnak
s a másik intézet rendezetlen fegyelmezési jogát] nem igen hajlandók
elismerni. Szólni lehetne itt még- sok, a gyakorlatban előforduló körül
ményről, minők a vendég-tanulók felügyelete, a hitoktatók ellenőrzése,
a két intézetbeli tanulók súrlódása, az iskolahelyiségek és bútorok ron
gálása, kihágások megtorlásának módja ; fűtés, világítás, stb. — Tűrhető
állapotot és a felmerülő kényes esetekből való kibontakozást csakis mind
két intézet igazgatójának és tanári karának egyöntetű és erélyes eljárása
biztosít. Nézetem szerint tehát a miniszteri rendelet azon intézkedése,
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hogy a középiskolai vallásoktatás hitfelekezeti különbség nélkül az inté
zeti épületben tartandó, minden kivétel nélkül valósítandó volna. ( kf.)
Válasz a 6. kérdésre. A középiskolai szolgákat illetőleg a régi
Rendtartás 58. §-beli megjegyzésének utolsó pontja így hangzik: «Az
igazgatónak ügyelnie kell arra is, hogy a szolgák az ő utasításai szerint
kötelességeiket pontosan teljesítsék.» (Ez az új K. Rendtartásból kima
radt). Klamarik könyvének régi kiadásában pedig ezeket olvassuk :
«A szolgákat a vallás és közoktatási minisztérium utasítására az intézeti
igazgató ajánlata folytán a főigazgató nevezi ki. A rendes szolgák állan
dóan vannak alkalmazva, az ideiglenesen alkalmazott szolgák, ha a tan
intézet érdeke úgy kívánja, a főigazgató által a tanév végén, de szükség
esetében bármikor is elbocsáthatók.» (471. h). Ma a szolgákat tényleg a
minisztérium nevezi ki. Ugyanazon mű 492—497. lapján ismertetve van
a fegyelmi eljárás, mely igazgatók, tanárok, tanítók és szolgák ellen főbb
vonásaiban ugyanaz, a mi az igazolványnyal ellátott «kiszolgált altisz
tek» kvalifxkácziáját tekintve, bizony nincsen rendjén. Itt gyakran eré
lyesen s sürgősen kellene az igazgatónak lennie, midőn írásnál egyéb
nem áll hatalmában, a minek több hét vagy még inkább hónap után
rendesen elposványosodás a vége. Nem mindenütt van ez így, sőt ná
lunk sem minden szaknál. Württembergben a «Dienstvorschrift für die
Vorstände und Lehrerkollegien der Gymnasien etc.'» 33. §-a szerint
«Az iskolaszolga mulasztásait az igazgató vagy maga torolja meg meg
rovással, illetve 20 márkáig terjedhető pénzbírsággal, vagy az illetőt a
tanári kar elé idézi, mely megrovásra, illetve 30 márkáig terjedhető
birságra ítélheti.» De lássunk egy honi példát. A pénzügyigazgatóságok
az 1889. évi szervezés előtt nemcsak az alsó tiszti állások betöltésére, de
a pénzügyi fogalmazók s a kir. adóhivatali ellenőrök kinevezésére is
jogosítva voltak. A pénzügyminisztérium 1889-ben e jogukat korlátozta,
a mennyiben a pénzügyőri legénységen, hivatalszolgákon, gyakornoko
kon kívül csak a kezelési tisztek, adóhivatali s ezzel egyenlő rangú tisz
tek kinevezése és az állami végrehajtók ideiglenes kinevezése maradt
hatáskörükben. Legutóbb az 1893. évi 74,755. számú pénzügyminisz
teri rendelet a pénzügyigazgatóságoknak a tiszti állások betöltésére vo
natkozó hatáskörét ugyan egészen megszüntette, de továbbra is feljogo
sítja arra, hogy a pénzügyőri legénységet fölfogadhatják, a pénzügyőri fővigyázókat és szemlészeket, továbbá a vámhivatali, adóhivatali és keze
lési gyakornokokat és a hivatalszolgákat kinevezhetik. — Idézhetnék
még analog példákat a bíróságok és a törvényszékek hatásköréből, de
talán már ennyi elég annak bebizonyítására, hogy a középiskolai igazga
tók jogköre a szolgákkal szemben minimális és összehasonlítva a pénzügy 
igazgatókéval, valóban semmis. Pedig a törvényes kvalifikáczióval ezt nem
tudnám indokolni, legfeljebb azzal, hogy ott szellemi, itt anyagi tőkéről
Magyar l'adagogia. III. 1.
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van szó, amott «a liaza reménye» és a jövő, emitt a jelen és a pénz ! —
Vonjuk le a következtetéseket. Két esetet különböztetek meg : a mai
kényszerhelyzetet, midőn nagyobbára szellemileg, de különösen lelkileg
műveletlen egyénekkel van dolgunk, a kiket a kaszárnyában nyert elő
készítés minden egyébre inkább képesít, mint iskolai szolgálatra, mert
más a bakákat «abrichtolni» és gyermekekkel tisztességesen bánni. Az
iskolaszolgák ezen, sajnos, gyakoribb fajtájával szemben, kell hogy az
intézet felelős vezetőjének erélyesebb eszközök álljanak rendelkezésére,
pl., hogy botrány alkalmával nyomban felfüggeszthesse. — A másik
eset: a kívánatos jobb állapot, mely azonban önmagától nem fog bekö
vetkezni, s melynek érdekében tenni kell ! Igen nekünk, illetve a felsőbb
tanhatóságnak kell a niveaut emelni; ma még a «liordárság» is kvalifikáczióhoz van kötve, miért ne lehetne az iskolaszolgától, a ki eszményi
leg lényegesen különbözik a szolgák minden többi fajától, megkövetelni,
hogy az iskola beléletének minden fontosabb mozzanatát, a paedagogia,
adminisztráczió, illemtan, stb. elemeit felölelő kátét elsajátítson s annak
ismeretét kimutassa ? — Mosolygó és kétkedő bólintással itt nem segí
tünk, mert tessék meggondolni, hogy közel 200 intézetről (pedig szerin
tem a többieket is ide kellene számítani) és 50 ezer tanulóról van szó !
Az sem volna utolsó, ha azon miniszteri rendelet, mely a legnagyobb
körültekintést ajánlja a rendes tanárok véglegesítését illetőleg, analog
módon szolgákra legalább oly arányban lenne kötelező. — De most ve
szem észre magamat azon, hogy e fontos tárgy, melyről hamarosan s
vázlatosan mondtam el egyet-mást, voltaképen nem is az «Utbaigazitások és Észrevételek« rovatába való, hanem külön feldolgozást és külön
intézkedéseket is megérdemelne. De annyi aktuális kérdés mellett, ki ér
ma rá — iskolaszolgákkal foglalkozni ! (kf.)

VEGYESEK.
A h iv a ta lo s tan k ö n y v b irá la t ü g y é b e n a közoktatásügyi
miniszter a következő rendeletet intézte az országos közoktatásügyi
tanácshoz : «Azon elágazó nézetekkel szemben, melyek a szakirodalom
ban, a napi sajtóban, az érdekelt szerzők körében, a tanári és tanítói
testületekben és a törvényhozás színe előtt a tankönyvek bírálása és
engedélyezése felől kezdettől fogva felmerültek, szükségesnek találom,
hogy ezen ügy, mely különböző szempontokból ítélhető meg s melynek
jelenleg megállapított rendje mellett és ellen hozhatók fel érvek, a
számbavehető érvek minden oldalú mérlegelése mellett külön, beható
tanulmány tárgyává tétessék. E végből felhívom a tanácsot, mint a tan
könyvek bírálatával és engedélyezés iránti javaslattétellel megbízott szak
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testületet, hogy a tankönyvbirálás és engedélyezés ügyét, nevezetesen a
fennálló rendszernek életbeléptetése óta kifejtett gyakorlatot és ered
ményeket a kapcsolatos összes kérdésekkel együtt vegye alapos vizsgálat
alá s tegyen javaslatot arra nézve, hogy a tanügy érdekében szükséges-e
továbbra is fentartani a rendszeres tankönyvbirálatot általában minden
iskolára nézve, avagy nem volna-e esetleg a tankönyvbirálat csupán a
népoktatási tanintézetekre szorítandó, a középiskolákra nézve pedig
megszüntethető, melyeknek tankönyvei a régibb idő óta fennálló birálás
következtében a beérkezett jelentések szerint minden tekintetben maga
sabb szinvonalon állanak s a mennyiben a tanács a tárgyalások folyamán
azon meggyőződésre jutna, hogy a rendszeres tankönyvbirálat minden
irányban vagy legalább a középiskolákra nézve mellőzhető, mily intéz
kedések volnának teendők arra nézve, hogy a szabadverseny a tanügy
érdekeit ne koczkáztassa és a szülők a gyakori tankönywáltoztatással
meg ne terheltessenek. A tanács javaslatát mielőbb elvárom.»
***
P est-P ilis-S o lt-K isk u n v á r m e g y e s K ecsk em ét szab ad kir.
v á ro s n ép isk olai ta n ü g y e s óvódái szám okban az 1892/93-ik isk o la i
évre v o n a tk o zó la g .

I. Tankötelezettség. 1. Tankötelesek kor szerint :
6—12 évesek: fiú ... ... .......... 50,430
leány ... ... ...
48,655
Összesen : 99,085
13—15 évesek: fiú ..........
.. . .
leány
_ ...........
Összesen :
Főösszeg :
2. Tankötelesek vallás szerint :
Római katholikus
... ... __ ...
Görög katholikus ... ... ..........
Görögkeleti_ ... ............... . ...
Helvét hitvallású ... ......... . ...
Ágost, liitv. ... ............... .............. .
Unitárius......................... ... ...
Izraelita_ ... _
... ... ...
Összesen :

17,374
15,374
32,748
131,833
87,931
23
446
29,275
9,383
2
4,773
131,833

Jegyzet. A törvénybe be nem vett felekezetek megoszlása :
A római katholikus rovatba esik 102 nazarénus
A helvét hitvallás
«
« 36
«
A helvét
«
«
«
14 baptista
Összesen : 152
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3. Tankötelesek nyelv szerint :
Magyar...
... ... ... ...
108,905
Német
... :..
...
...........
17,049
Román
_ ...
... ... __
25
Tót ... ... ... ... ... ... ...
4,308
Szerb ... ............................... ...
430
Horvát
... ... ... ... ... ...
1,115
Ruthén... .... _ ... ... ... _
1
Összesen : 131,833
Jegyzet. A román rovatban van
9 olasz
A tót
«
«
3 cseh
A horvát «
« 1112 illir-dalmát
Összesen: 1124
II. Iskolába járás. 1. Kor szerint :
Elemi mindennapi iskolába jár fiú _ 43,322
leány 41,530
Összesen : 84,852
Általános ismétlő-iskolába jár fiú ... 10,823
leány
11,269
Az iparos tanoncz-iskolába jár fiú ...
1,915
Az alsófoku keresk. iskolába jár fiú
133
Összesen : 24,140
A felső népiskolába jár fiú ................. .
91
leány... ...
155
A polgári iskolába jár fiú ... ... _
291
leány... _
689
Középiskolába (gymnas., reál) jár fiú
1,787
Összesen : 3,013
Főösszeg: 112,005
Jegyzet 1. Az iparos tanoncz-iskolába járók közül 366 járt
előkészítő-osztályba.
Jegyzett. A polgári iskola 4-ik osztályába jár fiú 38
leány 76
Összesen: 114
2. Vallás szerint :
Római katholikus
.................. ... 72,274
Görög
«
... ... ... _
23
Görög keleti____ _ ... ... _
437
Helvét hitvallás .......... ... ...
26,233
Ágostai hitvallás... ... ... ......... . 8,464
Unitárius.......... ... ... _ ...
2
Izraelita_ ... ... .................. ... 4,582
Összesen : 112,005
Jegyzet. A törvénybe be nem vett felekezetek megoszlása :
A római katholikus rovatban van 97 nazarénus
A helvét hitvallás
«
« 33
«
A «
«
«
« 13 baptista
Összesen : 143
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3. Nyelv szerint :
Magyar.................. __....................... 90,229
Német .................
..................
16,171
Román............................... . ... ....
IS
Tót ... .................. ... ... ...
4,085
Szerb ... ... ... ........................
418
Hoűvát ...
1,083
Ruthén.......... ... ... ..................
1
Összesen : 112,005
Jegyzet. A románrovatban van
2 olasz
A tót
«
«
3 cseh
A liorvát
«
« 1080 illir-dalmát
Összesen : 1085
III. Az iskolázás egyéb viszonyai.
Legalább 8 hónapig följárt .. ... ... 90,116
8 hónapnál kevesebb ideig járt ..
21,889
Összesen : il 2,005
A tanuláshoz szükséges könyvvel birt 109,512
A
«
«
« nem «
2,493
Összesen : 112,005
Elkövetett félnapi mulasztásokból föl
mentetett ... .................. ... 402,793
Elkövetett félnapi mulasztásokból föl
nem mentetett ..................
15,583
Összesen : 418,376
A mulasztási pénzbírságból befolyt... ... ........: 11,763 forinté
Irni-olvasni tudott tizenkétéves gyermek..........
11,750
Jegyzet. Iskolaköteles... ... 131,833
Iskolába jár ...
112.005
Iskolába nem j á r _ 19,828, az iskolába nem járók kö
zül azonban 7432 pusztai tanköteles gyermek, mindennemű iskolától
fél mérföldnél távolabb lakott, épen ezért ezek nem tekinthetők iskola
mulasztóknak ; azoknak a tanköteles gyermekeknek száma, kiknek
alkalmuk volt adva iskolába járni, de még sem jártak : 12,396.
I V. Iskolák jelleg, minőség, fokozat szennt.
Állami :
Elemi_ ... .................. .................. 58
Polgári _ ... ... ... ... _
_____3^
Községi :
Összesen : 61
Elemi_ _ ... ... ...
... a— 92
Felső nép ... ... ... ... ... ...
2
Polgári . .. ....................... .. ... ...
1
Ipartanoncz ... ... ... ... ... ...
15
A.-f. kereskedelmi ... ... ... _ ..
5
Összesen : 115
Római katholikus :
Elemi... ..........
271
Felső nép ........................................
1
Polgári .......... ... '. a. ... _
2
Összesen : 274
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Görög keleti :
Elemi.__ ............... ... ... .................
7
Helvét hitvallás :
Elemi ._ ....................... . ... _
87
Felső nép ... _ ... _ _ _ _
1
Összesen : 88
Ágostai hitvallás :
Elemi ................ . .................. ...
42
Polgári ... _ ... ... _ ... _
1
Összesen : 43
Izraelita :
Elemi ... ... ................. ... ...
36
Engedélyezett magán :
EÍemi............... ....................... . . . . .
12
P olgári... .......... ... ... ... _
2
Összesen : 14
Egyesületi :
Elemi.... ......................... ..................
2
Polgári ... ........................ . ... _
1
Összesen : 3
Főösszeg : 641
Állami.
Új iskolák : Kispesten ... ... ... 1 vegyes
«
« Soroksáron
__ ...
1 leány
Községi.
«
« Puszta-Szt-Imre
... 1 vegyes
«
« Kecskemét......................
2«
«
« Gödöllő iparostanoda ... 1 «
Római katholikus.
«
« Kalocsai Eperföldön___
1 «
«
« Kiskun-Máj sai Máriadüllő 1 «
«
« Káczkeve.... .................
1
«
«
« Újfalu tanya __ ...
1 «
«
« Vácz polgári leány
... 1 «
Helvét hitvallás.
«
« Eáczkeve ...
...
1 «
«
« Törtei .................. ... 1 «
Engedélyezett magán.
«
« Kis-Kőrös ......................
1«
«
« Lajosmizse ...
1
«
«
« Monor
......................
1«
«
« Pilis
.... ... ............. 1 «
Összesen : 17
Jegyzet. 1. Tanyai iskola: 121. — 2. Tantermek száma: 1155. —
3. Az Egészségtan taníttatott : 311 iskolában.— A házi-ipar 15 iskolában.
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V. A z is k o lá k ta n i tá s n y é lv c .
némettótínagyar magyar

Állami iskolákban(öl)
Községi
« (115)
Kőm. hath. « (274)
Gör. kel.
«
(7)
Helv. hitv. «
(88)
Ágost. « «
(43)
Az összes 641 iskola közül
V /.

12
1
28
—
2
2
45

—
—
1G
—
—
12
28

horvAt- szerb
magyar magyar

— —
— —
2 —
—
7
— —
— —
2
7

A ta n ító k .
... ,
létszám

nem
,,
képesitett sogéd

••
no

lelkésztanitA

Állami iskolában 139
—
16 1Ю
2
Községi
«
1G9
3
15
41
1
Róm.kath. «
534
27
46
87 5
Görög kel. «
7
1 — — —
Helv. hitv. «
181
13
33
10 15
Ágost. «
«
78
2
18
7
1
Izrael. «
«
57
—
2
4
1
Magánengedélyezett 28
6
11
7 —
Egyesületi
10
—
1
4
1
1203
52 142 250 26~
J e y g z e t. A 15 iparos tanoncz-iskolában tanít 74 tanerő. Az 5 a.-f.
kereskedelmi iskolában tanít 13 tanerő ; összesen 87 ; ezek közül azon
ban csak egy van tisztán ezen iskoláknál alkalmazva, 86 más iskoláknál
tanít, s itt csak mint órátadó működik.
1 7 /. Ó v o d á k , m e n e d é k h á z a k .
Állami... .......................
16
Államilag segélyezett községi
....
1
«
«
magán ......... . ... 2
Községi .................
17
Kómái katholikus ...
9
Egyesületi... ...
.......................... .
12
Magán...............................
7
Összesen : 64
Óvodába, menházba járó gyermek : fiú2,786
«
«
«
« leány 3,037
Összesen :5,823
Óvónő .................................
60
Felügyelő, dajka... ... ... ...
...
70
Összesen : 130
Óvódai-menedékliázi kiadás ... .
..........
38,850 forint
Az óvódai-menedékliázi alapítványi vagyon (ház,
tőke, pénz) értéke ... _ ... ... ... ... 113,388 «
Budapest, 1893. deczember 15.
T ó th József', kir. tanfelügyelő.

SK

MAGYAR PAEDAGOGIAI TÁRSASÁG.

BEKÜLDÖTT MŰVEK.
A kisdednevelés- és módszertan gyakorlati kézikönyve. Óvónőképzőintézetek, kisdednevelőnők és művelt családok használatára. Irta Dömötör
Géza. I. kötet. Az, óvónőképző-intézetek első évi tananyaga. Budapest, 1SOI.
(Lampel.) 159 1. Ára 1 frt.

Gyakorlati rajzminták a népiskolák III. osztálya számára. Összeállí
totta Weinberger Alajos. 5. kiadás. 1. füzet. Ára 15 kr. Ugyanaz a IV. osz
tály számára. 3. kiadás. Budapest.
.1 kézügyességi oktatás. Fejlődési története, jelenlegi állapota, és czéljai. írták Schranz Mihály, a soproni kézügyességi iskola igazgatója és
Bunker Rajnárd, ezen iskola tan;tója. Kiadja a soproni háziipar-egyesület.
Sopron, 1893. 88 1. Ara ?
Módszertani utasítás a soproni kézügyességi iskola ezámára összeállí
tott minták előállítására a svéd-naasi rendszer alapján és Johansson m un
kája nyomán szerkesztették: Schranz Mihály és Laschober Gusztáv. Sopron,
1893. 26 1. Ára 10 kr.

MAGYAR PÆDAGOGIAI TÁRSASÁG.
A Magyar Paedagogiai Társaság 1894. január 20-án (szom
baton) délután 5 órakor a Magyar Tud. Akadémia havi üléstermé
ben (I. emelet) tartja folyó évi nagygyűlését, melynek tárgyai :
1. Ember János felolvasása : A népoktatási törvény revisiójáról.
2. A titkár évi jelentése a Társaság 1893. évi működéséről.
3. A pénztárvizsgáló bizottság jelentése.
4. Tiszteleti és (a megüresedett helyekre) új rendes tagok
választása.
5. Esetleges indítványok.
Felolvasó ülés Í893. évi decz. hó i6-án.
Elnök: Verédy Károly; jegyző: Trájtler Károly; jelen vannak:
Badics Ferencz, Csengeri János, Ferenczy József, Gallauner Luiza,
György Aladár, Kerékgyártó Elek, Léderer Ábrahám, Málnai Mihály,
Nagy László, Badó Vilmos, Szuppán Vilmos, Sebestyénné Stetina Ilona,
Tóth József, Velősy Lipót, Zsengeri Samu és még számos vendég.
I. fíadó Vilmos: «A nevelönő-kérdés hazánkban» czimmel érte
kezik, vonatkozással Sebestyénné Stetina Ilona és Kerékgyártó Elek
hasontárgyú korábbi előadásaira. (L. jelen számunkban. A szerk.)
II. Badics Ferencz titkár felolvassa Kemény Ferencznek : «Nem
zetközi paedagogiai kongresszus Budapesten, i89ö-ban» ; czimtí érte
kezését, melyben a szerző az e kérdésben felszinre került terveket teszi
birálat tárgyává. A kérdéshez hozzá szóltak : Verédy Károly elnök,
Szuppán Vilmos, Nagy László, György Aladár. Az indítványokat ki
adták az elnökségnek, mely a legközelebbi ülésre javaslatot fog tenni.
(A felolvasást lásd jelen számunkban. A szerk.)
III. A zárt ülésen bemutatták az ifjúsági iratok tárgyában kikül
dött bizottság jegyzőkönyvét; valamint a pénztáros jelentését is, melyek
szintén az elnökséghez utasíttattak.

BACON PÆDAGOGIÂJA.
Verulami Bacon nevével sűrűén találkozunk a pædagogiai
elmélet történetének compendiumaiban, a nélkül, hogy tulajdon
képen szorosan vett pædagogiai nyilatkozatainak köszönné ez
előkelő helyét. Inkább csak amaz általános tudománytörténeti
szereplése, melylyel a nagy angol kanczellárnak, mint az újabb
természettudományi és empiristikus æra megalapítójának nevét par
excellence össze szokták kapcsolni, az juttat neki oly nagy tért a
pædagogiai eszmék fejlődésmenetének közönséges leirásában is.
A pædagogia — úgy látszik — e feldolgozói kezében azzal
tetszeleg, hogy a honnan az angol philosophia, a honnan az egész
újabb természettudományi gondolkodás, ő is onnan datálja kelet
kezését, ő is onnan számítja újabb alakulását, hogy ugyanazt a
Bacont, kit egy Locke, egy Newton elődjének szoktak tekinteni,
Comenius mesterének is tekinti. S így még nagyobb pædagogiatörténeti munkákban is a Baconnal foglalkozó fejezetek alig tartal
maznak egyebet, mint bizonyos általános természetű fejtegetéseket
Bacon hatalmas befolyásáról az újabb empiristikus, természettudományi, realistikus, inductiv stb. gondolkodás megindítására és
ennek közvetett hatásáról a pædagogiâra is, mely nyomban utána
és azóta mai napig is a maga körében figyelmessé lesz a tajiasztalatra, a természetre, a reáliákra, a szemléltetésre, az inductióra,
mint az oktatás legfontosabb forrásaira és eszközeire. Baconnak
specialis pædagogiai érdekű megjegyzései közöl alig hoznak fel mást,
mint ismeretes dicsérő észrevételeit a jezsuiták iskoláiról általában
és az ezekben divó színi előadásokról. S így mindekét körülmény
nél fogva, egyrészt, hogy Bacon általános tudományos működését
oly nagy túlzással a specialis pædagogiai térre viszik át, másrészt,
hogy szorosan vett pædagogiai nézetnyilvánulásait nem méltatják
kellő figyelemre : — többnyire kissé hamis világításban jelenik
meg Bacon-nak a psedagogiához való viszonya.
Magyar Pædagogia. III.

J2 .

5

58

WALDAPFEL JÁNOS.

Bacon ugyanis munkáinak számos helyén, itt-ott némileg
rendszeresebb alakban is, nyilatkozik pædagogiai kérdésekről, és
vannak idevágó kijelentései között olyanok is, melyek Comeniussal
együtt való hagyományos szerepeltetésével ellenkeznek, sőt ellen
keznek ama közönséges felfogással is, mely egyenesen Baconban
akarja látni egy újabb pædagogiai æra megalapítóját, a ki a termé
szet kutatásává, szemléletévé akarja alakítani az oktatást.
E nagyobbára szétszórt, a nevelés minden ágára, a tanításra,
az oktatás intézésére és fegyelmezésre egyaránt kiterjedő megjegy
zései között azonban egy sincs, mely mély psychologiai belátásról
ne tanúskodnék, sőt vannak közöttük olyanok is, melyek formulázásuk által a legnagyobb mértékben meglephetnek bennünket és
bizonyos genialis anticipatiók benyomását tehetik ránk.
Azt hiszem, nem végzek felesleges dolgot, ha e nagy elme
pædagogiai nyilatkozataira, melyekkel még citátumok alakjában is
nagy ritkán találkozunk az — egyébiránt idézgetni nagyon is
szerető — pædagogiai elméleti könyvekben, felhívom a figyelmet
és kissé behatóbb módon ismertetem őket.
Minden a dolgozatom cziméből eredhető félreértés elkerülése
végett hangsúlyoznom kell, hogy csakis ezen közvetetlenül pæda
gogiai nyilatkozatokat akarom bemutatni, és korántsem szándékom
elemezni azon sűrűén — véleményem szerint nagy túlzással —
emlegetett impulsusokat, melyeket Bacon állítólag az egész embe
riség gondolkodásának és igy közvetve a pædagogus gondolkodás
nak is adott, és ama vonatkozásokat sem akarom részletesebben
vizsgálni, melyek egyfelől közte, másfelől Locke, Comenius, vagy
mint némelyek emlegetik, még a 18. század iskolareformatorai
között esetleg kimutathatók volnának.
E pædagogiai nyilatkozatok első sorban a «De dignitate et
augmentis scientiarum» czímű munka különböző helyein talál
hatók, valamint némely essay-ében. Hogy e megjegyzéseket a kellő
módon áttekinthessük, bizonyos kategóriák szerint igyekezem őket
előadni. Mindenekelőtt tárgyalom Bacon felfogását a pædagogia
állásáról a tudományok összeségében, azután áttérek az egyes
részleteket illető megjegyzések összeállítására.
*

*

#

Midőn hozzáfogunk, hogy megállapítsuk Bacon pædagogiai
litmutatásainak helyét azon tudománytotalitáson belül, melyet a
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«De dignitate et augmentis scientiarurn» czímü könyvében körvonalozott, mindenekelőtt meg kel] jegyeznünk, hogy a mit Bacon
pœdagogiânak nevez, az a ma pædagogia néven egybefoglalt dis*
ciplinának csak egy része, t. i. az oktatás, sőt specialiter a gyermek^
oktatás tana. E «pædagogia »-nak, mint azonnal látni fogjuk, igen
sajátságos helyet juttat Bacon az általa megállapított tudományencyclopædiâban. Ha azonban a pædagogia nevet mai értelmében
használjuk, kiterjesztve azt egyrészt a felsőbb oktatásra, egészen a
tudós nevelésig, másfelől az erkölcsi nevelés, a fegyelmezés fel
adataira, és beléhelyezve végül a nevelő intézmények szervezésére
vonatkozó kérdéseket is : — akkor Baconban jóval túl kell men
nünk azon, a mit ő pædagogia czímen összeállit, és különböző más
czimek és kategóriák alatt még igen sok oly kérdésre fogunk fel
világosítást nyerni, melyeket a mai terminológia értelmében pædagogiai kérdéseknek szoktunk tekinteni.
Nézzük mindenekelőtt, minő helyre teszi Bacon azt a tanul
mányt, melyet ö maga pœdagogiânak nevez. E pædagogia nála
egyik függeléke (appendix) a traditiv disciplináknak, vagyis a közlés,
illetőleg előadás művészetére (ars traditiva) vonatkozó tanulmá
nyoknak, melyeknek Bacon egy egész könyvet (VI.) szentel, kilencz
könyvre oszló főmunkájában.1
E VI. könyvben tárgyalja mindazon tanulmányokat, melyek
a nyelv útján történő közlésre, tehát az irodalmi, valamint a szó
beli előadásra vonatkoznak, és a melyek szerinte e három csoportra
oszlanak: 1. doctrina de organo sermonum (a közlés eszközeiről,
azaz magáról a nyelvről és az Írásjelekről szóló tudományok, a
melyeknek legelőkelőbbike a grammatika) ; 2. doctrina circa methodum sermonis (az előadás és különösen a tudományos közlés mód
szereiről szóló tan); 3. de illustratione sermonis (az előadás szépí
tésére, külső hatásosságának előidézésére vonatkozó tanulmányok,
a rhetorika stb.).
Ezen ars traditivának két függeléke van : a pædagogia és a
cri tien. Mielőtt e függelékeket, különösen a pædagogiât, szemügyre
vennők, nem lesz egészen felesleges, ha ezt az egész ars traditivát,
a mint Bacon az általa construált tudományépület egyik részévé
teszi, közelebbről megtekintjük.
1
L. «De dignitate et augmentis Scientiarum sive Instaurationis
magnæ Pars Prima» liber VI. — Francisci Baconi opera omnia Francofurti,
1665. p. 143—186.
5*
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Az ars traditiva a logikai tanulmányoknak egyik ága, melyek
Baconnál négyfélék, úgymint a feltalálásra, az ítélésre, a megtar
tásra és a közlésre vonatkozók. A közlésre, a traditióra vonatkozó
tudományoknak tehát ezek szerint az a feladatuk jut, hogy meg
állapítsák, miképen lehet azt legczélszerübben és leghathatósabban
kinyilatkoztatni, közölni, átadni, a mit az emberek elméje feltalált
és felfedezett, a mit ítélőképességük kigondolt és combinált, és
emlékezetük összegyűjtött és felhalmozott. Ez ars traditivának
fentebb felsorolt három csoportja közül a középsőnek, a «doctrina
circa methodum sermonis» czíműnek különösen az a hivatása,
miként már jeleztük, hogy megvilágítsa azon utat-módot, a melyen
bizonyos tartalmat a közlésre fel kell dolgozni, hogy ez a lehető
legtermékenyebb legyen, vagyis e doctrina hivatása, hogy egy igazi
előadóbölcseséget (prudentia traditiva) teremtsen. E prudentia
traditiva felöleli általában a szóbeli és irodalmi előadás, és külö
nösen a tudományos ismeretek közlésének, terjesztésének és előbbrevitelének methodusait. Mondanunk sem kell, hogy miután a tudo
mányos ismeretek közlése nem más, mint a pædagogia egyik
feladatának, az oktatásnak, általánosítása, a Bacontól a methodusokra vonatkozólag tett észrevételek között van igen sok olyan is,,
mely specialiter pædagogiai érdekű, és különösen a felsőbb oktatás,
a szorosan vett tudósképzésre és a tudományos kézikönyvek Írására
nézve több becses intést találunk e helyt: a «doctrina circa metho
dum sermonis» czímű fejtegetésekben.
A mi már m o sta tulajdonképi haconi «pædagogià»-t illeti,
mely a criticával együtt az ars traditivának függelékét teszi, ez a
következőképen illeszkedik a többi traditiv tanulmányszakokhoz..
Az ismert közlés első sorban könyvek, azaz irodalom útján
történik, és így a már megírt könyveknek az utókorra pontos
átadása foglalkoztatja az egyik függeléktudományt, a «criticát»,
vagy mint ma mondanók, a philologiát. A könyvek tartalmának
pontos átadásával, vagyis a philologue apparátussal történő könyv
kiadással szemben áll másfelől a könyvek pontos átvétele vagyiskellő olvasása. Ez olvasást vagy egyedül végzik az emberek (a fel
nőttek) vagy tanító segélyével (a gyermekek). Ez utóbbi czélt, a köny
veknek tanító segélyével való olvasását, szolgálja a pædagogia.
Látjuk tehát, hogy Baconnál a pædagogia nem más, mint az
a tudomány, mely módokat keres arra, mikép lehet az irodalmilag:
letett ismereteket a gyermekekkel legczélszerübben átvétetni»
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A gyermekoktatás tehát — úgy látszik — Baconnál nem más, m int
a könyvekben letett ismeretek helyes átadása.
Már e helyt rá kell mutatnunk e körülménynek, a pædagogia
tudományos feladata és állása e formulázásának, rendkívül jellemző
voltára. Érdekes már mindenekelőtt maga a «traditiv» terminus
nak alkalmazása a pædagogiâra. Korántsem akarunk Bacon e
kifejezésmódjába többet beleinterpretálni, mint a mennyi benne
van, de mindenesetre jól esik e szóban «traditiv» mintegy csíráját
látni egy későbbi, még ma sem kellően kifejtett és még kevésbbé
felhasznált definitiónak a nevelés czéljáról. E meghatározás, melyre
itt czélozunk, ugyanis az, mely szerint az egész nevelés feladata
nem más, mint valamely generatio egész szellemi, azaz intellectualis és morális tartalmának, illetőleg e tartalom örökbecsű
alkotórészeinek átadása a következő generatio kezébe. A nevelés
feladatának ilyen felfogása mellett a pædagogia legelső és legsür
gősebb feladata megállapítani azon elemeket, melyeket valamely
generatio át kell hogy adjon a következőnek a maga szellemi ta r
talmából, ama tartalomból, mely az emberiség hosszú múltjából
reászállott hagyományoknak és ehhez képest mindig kicsiny saját
szerzeményének az összege. Nem akarunk itt a pædagogia alap
fogalmainak ilyen felfogásába behatóbban bocsátkozni, és csak per
tangentem akartunk rámutatni a nevelés feladatának ily formulázására, mint a jövendőbeli tudományos pædagogia egyik, tán
egyetlen előrelátható kiindulási pontjára, mely neki külön elzárt
tudományos létet adhat, és evvel kapcsolatban arra hívjuk fel a
figyelmet, hogy a nevelés tudományát kapcsolatban a traditióval,
bár ezt szükebb értelemben véve, már Bacon emlegette.
De nemcsak mint egy későbbi, némileg még csak a jövendő
ben fölépítendő alapgondolat csirája érdekes az a körülmény, hogy
Bacon a traditiv disciplinák közé sorozza a pædagogiât, hanem
fontos azon viszony kellő méltatására is, melyben Baconnak az
oktatásról való felfogása áll a sokat emlegetett természetszemléleti
tanításhoz, s melyet közönségesen oly nagyon szeretnek Bacontól
keltezni. Ily természetszemlélés, a természet adott concretumainak
kutatására irányított oktatás, egyenes ellentéte a Bacontól emlege
tett könyvtraditiónak, vagy legalább is nagyon különböző tőle.
Kétséget sem szenved az a tény, — vagy legalább is nincs idevágó
nyilatkozat, mely az ellenkezőre mutatna, — hogy Bacon a gyer
mekoktatás tárgyának csak az emberiség kész műveltségének, sőt í
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mondhatjuk, irodalmilag felhalmozott műveltségkészletének átadá
sát tekinti. E tekintetben Bacon is még egészen a nagyrészben általa
eltemetett régi kor, a scholastikus kor embere, csakhogy, m int
későbben látn i fogjuk, olyan scholasticismus embere, mely m ár
átment a renaissance-on, át az irodalmi műveltség forrásaihoz,
visszatért humanismuson. Könyvek útján való oktatást gondol csak,
mint akár a scholastikus kor embere, de e könyvek minőségére
nézve — m int látni fogjuk — olyan igényei vannak, melyeket
bátran magáévá tehet a modern pædagogus is.
Félreértés elhárítása végett meg kell jegyeznünk, hogy midőn
Baconról constatáljuk, hogy gyermekoktatás alatt csak könyvek
útján való tanítást gondolhatott, korántsem akarjuk tagadni, hogy
Bacon nagy természettudományi érdeklődése és a tőle eredő impulsusok a természet közvetlen kutatására nem érvényesítették volna
hatásukat a 17-edik századtól kezdve napjainkig mindinkább tért
követelő természettudományi és technológiai oktatás fejlődésére.
Csak azt akartuk állítani, hogy e hatás csak közvetett lehetett r
szorosan vett pedagógiai nyilatkozataiban csak irodalmilag depo
nált ismeretek átadásáról tud Bacon.
Miként m ár fentebb jeleztük, nemcsak ez «ars traditiva»r
illetőleg a függeléke gyanánt megjelenő «pædagogia» czíme alatt
találunk pedagógiai érdekű nyilatkozatokat, hanem több más
helyen, különféle czímek alatt is. így tartalmaz az ethica, mint
főcsoport alá tartozó «cultura vagy georgica animi»,1 sok fegyel
mezésre való utasítást ; a tudományok méltóságát hirdető apologetikus részletek,12 melyeket Bacon királyához intéz, sok kívánságot,
foglalnak magukban az iskolák és hasonlóczélu intézetek állítására
nézve, az essayok egyike-másika, itt-ott egy-egy aphorisma is sok
mindenféle észrevételt rejt magában, mely — a pædagogia mai fel
fogása és felosztása értelmében — majd eme, majd ama fejezetébe
vág a nevelés tudományának. Ép ez elszórt megjegyzések össze
állítása, mai pædagogiai kategóriák szerinti elrendezése, s így leg
alább bizonyos külső egységbe foglalása e dolgozat feladata. így
mindenekelőtt összeállítjuk a gyermekoktatásra vonatkozó útm u
tatásokat, kiegészítve őket a felsőbb oktatásra és a nevelő czéllal
1 L. «De dign. et augm. Scient.» V II. könyv, III. fejez. — Opera,
onmia, 1665. p. 197—204.
2 «De dignitate» etc. II. könyv, bevezetés «Ad regem suum», p. 38.
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történő utazásra vonatkozó észrevételekkel, azután előadjuk a szó
szoros értelmében vett erkölcsi nevelésre vagyis a fegyelmezésre
vonatkozó megjegyzéseket, és végül ismertetjük Baconnak az ok
tatás külön szervezésére, az iskolák, akadémiák stb. felállítására
irányuló kívánságait.
*
*
*
A mi első sorban az oktatásra vonatkozó észrevételeket illeti,/
ezeknek legnagyobb részét természetesen a «pædagogia»1 czime
alatt találhatjuk, némelyeket az iskolák szervezésére vonatkozó
részekben,12*továbbá a «tanulmányokról» szóló essayben8 és némely
más helyen is.
Általánosan ismert az a mondás, melylyel Bacon az ő «pædagogiá»-jára vonatkozó fejtegetéseit bevezeti. «A mi a pædagogiât
illeti, — úgymond, miután a pædagogiât és a criticát az ars traditiva függelékeinek mutatta be, — röviden csak annyit kellene mon
danom : kérdezd meg a jezsuiták iskoláit; jobbat, mint a mi itt
létezik, úgysem találni». E kijelentése daczára mégis — szokása
szerint — figyelmeztet egyik-másik közönségesen nem eléggé tekin
tetbe vett dologra. Még rátérünk a jezsuiták iskoláiról nyilvánított
e nagy dicséretre, midőn Baconnak az oktatás szervezésére vonat
kozó nézeteit ismertetjük.
Bacon sajátképen didaktikai útmutatásainak élén egy rend
kívül jellemző kijelentés áll, melyre, nagy fontossága daczára, mind
eddig nem vetettek eléggé ügyet, t. i. azon tétel, hogy kerülni kell '
minden compendiumot és compendium-tanulásból eredő idétlen
tudákosságot, mely csak bizonyos éretlen bátorságot ad az elmének
és nagy előmenetelt inkább csak fitogtat, mint valósággal tesz.
Nem hangsúlyozhatjuk eléggé e tétel érdekességét, mely oly kirívó
ellentétbe helyezi Bacont ép azon pædagogussal, kit a történeti
kézikönyvek oly nagyon szeretnek Bacon örökösének feltüntetni, t. i.
Comeniussal. Mennyivel magasabban áll erre nézve Bacon Comeniusnál, ki mindig és mindenütt compendiumokat ajánl és készít,
1 L. Baconi Opera omnia Francofurti, 1665. p. 183.
2 Opera omnia. 1665. p. 38—42. «De (lign. et augm. Scient.» II. к.
8 Essays, moral, economical and political by Francis Bacon. —
London, 1813. p. 217. — «Of Studies.» — Ugyanez latin fordításban a fentidézett Opera omnia p. 1222. «De Btudiis et lectione librorum» cz.

64

WALDAPFEL JÁNOS.

és kinek oly nagy része van a kifogyhatatlan compendium- és excerptumgyártás kezdeményezésében, mely egész mai napig oly nagy
mértékben folyik — többnyire az igazi, a forrásokhoz visszamenő
művelés nagy kárára.
E tétellel лcaveatur a compendiis» visszanyúl Bacon ama
nagy, az emberiség szellemét végtelenül megtermékenyítő mozga
lomba, melynek ő is még varázshatalma alatt áll, t. i. a renais\ sanceba, melynek nagy müveltségteremtő hatása ép annak köszön
hető, hogy visszavezette az emberiséget a tudás, költészet és közvetve
a vallás terén is az ősforrásokhoz. Jól esik e szót «caveatur a com
pendiis » még mai nap is odakiáltani akárhány nevelőnek, iskolá
nak és tankönyvirónak ! Bhetorikai, poétikai és irodalomtörténeti
compendiumok helyett irodalmat, nyelvtani compendiumok helyett
nyelvet, történeti compendiumok helyett történetírókat és történeti
okiratokat s így tovább !
Az eredeti könyvek helyett ne adjunk, ha csak lehet, — mondja
továbbá más helyen1 Bacon — belőlük készült extractumokat, mert
\ a destillált könyvek épúgy, mint a destillált víz, unalmas, fásult
ízűek.
Egy további fontos megjegyzése Baconnak, mely némileg
szintén ellenkezik a «Didactica Magna» írójának nézetével, az,
midőn azt mondja,123 hogy a tanításban is, a begyakorlásban is
nemcsak, mint rendesen szokták, a könnyebbről a nehezebbre kell
haladni, hanem akárhányszor szabad a nehezebbről a könnyebbre
is átmenni. Azt az eljárást, midőn a könnyebb dolgokon kezdjük a
tanítást és fokonként a nehezebbekre térünk át, ahhoz hasonlítja
Bacon, midőn tömlőkkel kezdünk úszni, melyek felemelnek; az
utóbbit pedig, ha ugyanis a nehéz dolgok elsajátítása után mintegy
végig öntjük őket a könnyű dolgok árjával, ahhoz, midőn tánczolni
tanulunk nehéz csizmával, mely lehúz. Bajos általánosságban
megmondani, — jegyzi meg Bacon, — hogy minő arányban kell e
két módszert egymással elegyíteni, hogy a tehetségeket kellően fej leszszük.
Nagy körültekintést ajánl Bacon arra nézve, hogy minő tanul
mányokkal foglalkoztassuk leginkább a különböző elméket.8 Az
1 Essays p. 218.
2 Opera omnia p. 183.
3 Opera omnia p. 183 és Essays p. 119.

BACON PAEDAGOGIÁJA.

65

•elmék természetét kipuhatolni oly feladat, melynek megoldására
első sorban köteles a nevelő. A növendék szellemi természete és a
számára kiszemelendő főtanulmányok közti viszonyra nézve nagyon
érdekes, a közkeletű felfogással homlokegyenest ellenkező véle
ményt nyilvánít Bacon. Szerinte a tanulmányok arra valók, hogy
bennök bizonyos ellenszereket, vág y legalább is orvosszereket találjunk az elmék bizonyos gyengeségei vagy fogyatékosságai ellen. .
A kinek pl. olyan az elmebeli természete, hogy könnyen elragadtatik és nem tud kellő időig egy tárgyon csüggni, annak majd orvos
szerül szolgál a mathematika, a mely tanulmány természetével
velejár az, hogy ha az elme kalandozni kezd, a bizonyítást újból
élűiről kell kezdeni. A ki nem eléggé ügyes a distinguálásban vagy
különbségek felismerésében, az foglalkozzék scholasticával (ma azt
mondanék helyette : logikával) ; a ki nem tud előforduló eseteket
kellően megnevezni és megvilágítani, az foglalkozzék jogi casuisticával stb. Ez utasítás nemcsak olyan odavetett elmés megjegyzés,
hanem igazán nagyon hasznavehető, az egyéni nevelésre nézve igen
fontos tanács, mely némileg csak specialis alkalmazása Bacon egyik,
alább említendő általánosabb tételének, mely szerint a lelket min
den tekintetben ép annak ellenkezőjére kell hajtani, mint a mire
magától hajlandó. A ki természeténél fogva nem hajlandó az erős,
pontos, következetes gondolkodásra, azt első sorban ép erre kell
szorítam ; a ki nem szereti a finom distinctiókat, azt épen rá kell
szorítani a szőrszálhasogatásra stb. ; tehát — s ebben ellenkezik
Bacon véleménye a mindennapi felfogással — nem azt kell m ű
velni, a mihez az elme tehetséget mutat, hanem azt, a mihez lát
szólag legkevesebb a tehetsége. Sajátságos kezelése ez az egyéni
természetnek, de mennyivel pædagogikusabb, mint bizonyos indi
viduális előnyöknek «egyoldalú púpokká» való kiművelése. De
evvel Bacon korántsem zárja ki azt, hogy a tanuló elméjének meg
legyen a maga szabadsága is, hogy bizonyos dolgokkal, melyek
iránt nagy hajlandóságot mutat, némileg soron kívül, azaz a rendes
tanítás keretén kívül ne foglalkozzék.
Nagyon érdekesek továbbá Bacon megjegyzései bizonyos
tanulmányoknak a nevelés erkölcsi czéljához vagy másfelől a
növendék életkorához való viszonyára nézve.
Bacon sem ment azon balvéleménytöl, mely Platóntól kezdve
egészen napjainkig kisért, de melyet különösen a patristaés későb
ben a reformatio idejebeli irodalom tesz szóvá, attól t. i., hogy a
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költészet, mint olyan, nagyobbára erkölcsrontó hatással van,1
hogy — miként az egyházatya mondja — «poësis est vinum dæmonum», hogy erkölcsi kisértésekkel jár, ártalmas vágyakat és bal
véleményeket szül stb. Bacon nem volna kora gyermeke, ha gon
dolkodásába itt-ott nem vegyülne bele a protestáns puritanismns
egy-egy vonása.
Sokkal fontosabb azon állítása, hogy az ethikai, politikai, de
a logikai és rhetorikai stúdiumokba is rendesen idő előtt vezetik
be a tanulókat. A mi az ethikai tanulmányokat illeti, ezúttal nem
rostéi Bacon a tőle másutt annyiszor méltatlanul kicsinyített
Aristotelesre is hivatkozni,12 a ki azt mondja, hogy «az ifjak nem
eléggé érettek arra, hogy a morális philosophia hallgatói legyenek»..
Annak okát, hogy az «abeunt studia in mores» mondás nem bizo
nyul eléggé igaznak, hogy az a rendkívül sok, jelesnél-jelesebb
erkölcsi elmélkedés, melylyel minden kor irodalma bővelkedik, oly
kevés hatással van a tényleges erkölcsi állapotok javítására : —
mindenekelőtt abban látja3 Bacon, hogy az ilyen erkölcsi tartalmú
könyveket csak igen ritkán olvassák érett korú és elméjű emberek,,
hanem nagyobbára csak gyermekek és iskolásfiúk.
Még kevésbbé tartja alkalm asnak4 Bacon a gyermekifjut
politikai tanulmányokra, melyeknél bizonyos diplomatiai nevelésre
gondol, és erre nézve is különösen híres kortársára, Macchiavellire,
kinek veszedelmes tanításaitól méltán félti az erkölcsben és val
lásban még eléggé meg nem szilárdult lelkeket.
A logikáról és rhetorikáról, mely tudvalevőleg Bacon idejében
fontos alkotórészét tette már a korai tanításnak is, szintén meg
jegyzi,5 hogy tulajdonképen érettebb korba való tanulmányok,
nemcsak azért, mert igazán a legnehezebb, legmélyebb tanulm á
nyok közé valók, hanem azért is, mert gondolatanyag elrendezésé
vel és gondolatok kifejezésmódjának helyesbítésével és ékesítésével
csak akkor volna szabad foglalkozni, ha már van bizonyos anyagkészlet, melyről gondolkodni, és a melyről nyilatkozni lehet.
A korai logikai és rhetorikai tanulmányok csak üres sophismák és.
gyermekes gyakorlatokra vezetnek, melyekben kevés a köszönet1 L. Opera omnia p. 201—202.
2 I. h.
a I. h.
4 I. h.
5 Opera omnia p. 41.
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Sok megfontolni való van e megjegyzésben még a mi jelenkori
iskoláinkra nézve is, hol a gyermekeket akárhányszor kényszerítik,
hogy oly dolgokról «gondolkodjanak» és írjanak, azaz üres, czifra
mondatokat tákoljanak össze, melyekre nézve a szükséges «materies
vei copia rerum» egyáltalában hiányzik náluk, s így legfeljebb azt
a haszontalan dolgot tanulják meg, hogy mikép kell a hiányzó
«copia rerum»-ot egy üres, fecsegő «copia verborumo-mal pótolni.
Igen megszivelendő intéssel szolgál1továbbá Bacon a gyakor
latok adására nézve. Elismeri a begyakorlás nagy fontosságát a
tanításra nézve, de figyelmeztet arra, a mit szerinte nem vesznek
eléggé tekintetbe, t. i. hogy a gyakorlatok adását nemcsak lehetőleg
folytatni, hanem okkal-móddal megszakítani is szükséges. Igaz
ugyanis, jegyzi meg Bacon, a mit már Cicero is mond erre nézve,
hogy t. i. a gyakorlatokkal nemcsak a képességeket gyakoroltatjuk
be, hanem a hibákat is. Azért kívánatosabb, hogy időről-időre meg
szakítsuk a gyakorlatokat és későbben újból felvegyük, mintsem
hogy egyfolytában űzzük és sürgessük őket.
Ha még felemlítjük Baconnak ismeretes megjegyzését2 a
(szintén a jezsuitáknál dívott) iskolai szini előadásokról, melyeket
mind az emlékezet erősítése, mind a kellő hangsúly és hanghor
dozás elsajátítása, az arczjáték és gestusok finomítása, bizonyos
önérzet támasztása és végül a nyilvánossághoz való szoktatás ked
véért melegen ajánl, ekkor — azt hiszszük — körülbelül mindent
összeállítottunk, a mit Baconnál specialiter a gyermekoktatásra
nézve találunk. Mennyiségre nézve kevés az egész, mindössze csak
nehány odavetett megjegyzés, de valamennyi még ma is nagy figye
lemre méltó és értékesíthető. Kár, végtelen nagy kár, hogy ép e
megjegyzések — úgy látszik — alig voltak hatással a közvetlenül
Bacon után jövőkre, jóllehet ez észrevételek egyikében-másikában
több nevelésforradalmi csíra rejlik, mint a korszakot alkotó Comenius egész «Didactica Magná»-jában. A hatás e jelentéktelenségének
oka tán épen az az apborismaszerüség, ötletszerűség, melyet Bacon
oly nagyra ta rto tt8 és maga is oly nagy szeretettel gyakorolt, de a
mely maradandó hatásra nézve mégsem versenyezhet a rendszeres
séggel, a módszerességgel.
1 Opera o. p. 188.
2 Opera o. p. 184.
! Az aphorismaszerű előadás előnyeiről szól a «De dignitate» VI. köny
vének 2. fejezetében. Opera omnia p. 153.
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Arra nézve, bogy minők legyenek azon könyvek, illetőleg
azon előadások, melyek bizonyos szakszerű ismeretágba bevezes
senek, és különösen azok, melyek bizonyos tudományágaknak újabb
művelőket szerezzenek, szóval tehát a tulajdonképi tudósképzésre
nézve nagyon becses útmutatásokat ad Bacon a «Prűdéntia traditiva», azaz a közlés methodusának fentebb1 kiemelt fejtegetése
alkalmával.
Bacon mindenekelőtt kétféle módját különbözteti12 meg a
tudományos közlésnek. Az egyik a methodus magistralis, a másik
a methodus initiativa; amazt iskolamesteri, emezt a tudomány
belsejébe, tudományos kutatásba bevezető methodusnak lehetne
nevezni.
E kétféle methodust aztán a következőképen jellemzi Bacon.
A magistralis módszer annak a használatára tanít, a mit közön
ségesen hisznek, azaz a mi általánosan el van fogadva és ismerve,
az initiativ módszer pedig arra tanít, miképen kell azt, a mi általá
nosan el van fogadva, újabb vizsgálat alá venni ; amaz a tanulók
nagy tömegével kívánja közölni a tudományokat, emez csak azok
kal, kiket a tudomány fiainak (filii scientiarum) lehetne nevezni
(azaz a leendő tudósokkal és kutatókkal); amannak csak azaczélja,
hogy a már létező tudományokkal, úgy a mint már megvannak,
élni tanítson, emez pedig a tudományok folytatását és elébbrevitelét czélozza. Ez utóbbi közlésmód — úgy találja Bacon — az
ő idejéig el volt hagyva és elzárva. Az ő idejéig ugyanis — úgy
mond — úgy közölték a tndományokat, mintha tanító és tanuló
közös megállapodás szerint csak azon volnának, hogy a tévedések
tovább vitessenek és öröklődjenek. A ki tanic, az rendesen úgy tanít,
hogy szavainak a tanulók lehetőleg vakon higyjenek, nem pedig,
hogy vizsgálat útján minél jobban meggyőződjenek szavai igaz
ságáról; és a ki tanul, az inkább csak azt akarja, hogy a tanultakra
mint tekintélyes forrásokra, példákra hivatkozhassék, nem pedig,
hogy őt bevezessék a helyes kutatásba, azaz inkább csak azt akarja,
hogy ne kételkedjék, mintsem azt, hogy ne tévedjen. így aztán a
mester csupa hiúságból attól tart, hogy kénytelen lesz tudományá
nak esetleges gyenge oldalait elárulni, a tanuló pedig csupa kénye
lemből attól, hogy kénytelen lesz próbára tenni erejét.
1 L. fentebb 59—60. o.
2 Opera omnia p. 151.
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Ha azonban a vázolt eljárással ellenkezőleg úgy akarjuk
tovább adni a tudományt, mint egy befejezendő szövést, melyen
még mindig tovább és tovább kell dolgozni, akkor oly módon kell
azt a tanítvány leikébe is oltani, mint a mily módon eredetileg
hozzá jutottmik.
Ezt — úgy hiszi Bacon— könnyen meg lehet tenni azinductio útján nyert tudománynyal ; de ama mintegy előlegezett és idét
len tudományról, mely az embereknek közönségesen sajátja, alig
tudná valaki megmondani, hogy mi úton-módon jutott hozzá. De
mégis töhbé-kevésbbé mindenki átvizsgálhatja a maga tudományát,,
felkutathatja a maga ismeretei keletkezésének nyomdokait és
azután igyekezhetik azt úgy átplántálni másnak a leikébe, mint a
hogy az övében keletkezett. A tudományokkal úgy áll a dolog,
mint a növényekkel. Ha valamely növényt használni, azaz fogyasz
tani akarunk, akkor semmi közünk hozzá, hogy mi történik a plánta
gyökerével ; de ha a növényt más talajba akarjuk ültetni, akkor
sokkal biztosabb, ha gyökereit használjuk e czélra, mint törzséről
vett oltóágakat. A közönségesen dívó tudományközlés is inkább
csak (bár magukban véve szép) törzseit használja a tudományok
nak gyökereik nélkül, a miért is alkalmasok ugyan az asztalosmes
ternek (azaz közvetlen használatra), de haszontalanok a kertészre
nézve (vagyis az átültetésre és tovább gvümölcsöztetésre). Ha azt
kívánjuk, hogy a tudományok tovább fejlődjenek és növekedjenek,
akkor ne annyira törzseikkel törődjünk, hanem inkább arra ügyel
jünk, hogy gyökereiket, ha lehet még egy kis rátapadt termőfölddel
együtt, sértetlenül kihúzzuk a földből.
Némileg hasonló módszerrel legfeljebb csak a mathematikusok élnek; máshol nem találja Bacon annak nyomát, hogy e
methodust valahol használnák vagy vizsgálatával törődnének és
azért az e methodus megállapításáról szóló tanulmányt is traditio
lampadis vagy methodus ad ftlios (a tudomány fáklyájának átadá
sára, vagy a tudomány fiainak nevelésére való methodus) czimén
az újonan megteremtendő tudományok, a desideratumok 1 közé
sorozza.
1
Bacon a tudományok körének vizsgálata közben lépten-nyomon a
kutatás oly területeire akad, melyek az ő idejéig művelve nem voltak és
igy kénytelen e hézagok pótlására új, csak azután művelendő tudomány szakok megalapítását sürgetni. Ez ujonan creálandó tudományokat desideratumoknak nevezi, és rendesen kezdetnek és útbaigazításnak maga is
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Azt hiszem, felesleges dolog volna e világos fejtegetésekhez
commentárt is fűzni, és elegendő, ha rámutatunk az itt megpen
dített gondolatoknak és a fentebb idézett compendiumszerü tanu
lástól való óvásnak rokonságára. Ep ily könnyű felismerni e gon
dolatok eongenialitását azon inductiv és genetikus természetű
módszerekkel, melyeket a modern methodica a nyelv-és természet
tanítás terén, de lehetőleg egyebütt is alkalmaz.
A közlés methodusára nézve még sok megjegyzést találunk
a «Prudentia traditiva» tárgyalásában, de ezek közül még csak egy
van olyan, mely szorosabban didaktikai érdekű, és ez az, melyben
arra figyelmeztet Bacon, hogy a különböző tudományok más-más
előadásmódot kívánnak, és hogy minden egyes tudománynak
különleges előadásmódszert is kellene alkalmaznia. Ez is oly kíván
ság, melyet az újabb időben is folytonosan hangoztattak és kisebbnagyobb sikerrel teljesítettek is.
Baconnak itt egyébiránt inkább az irodalmi, mint az ex
cathedra való közlés lebegett a szeme előtt, mint nagyobbrészt az
ars traditivára vonatkozó megjegyzéseknél, és azért nagyrészük alig
említhető fel egy szükebb keretű dolgozatban, mely Baconnak
csak pædagogiai nézeteit kívánja bemutatni. Hiszen ezt is, a mit
ez utolsó pont alatt felemlítettünk, ő maga már nem a pædagogia
alá sorozta, mely nála, mint ismételten kiemeltük, csak a gyermekoktatás tanát jelenti, és az irodalmi közlés mellett csak a felsőbb
oktatásra, vagy inkább a tudóssá nevelésre gondolhatott az utolsó
pontunkban idézett methodikus észrevételek leírásánál.
A felső oktatásra vonatkozólag nem mulaszthatjuk el egy
észrevétel megemlítését is, melyet a «De dignitate stb.» VIII. köny
vének aphorismái között a jogi oktatásra nézve találni.1 Bacon meg
jegyzi itt, hogy a jogi felolvasásokat és a jogot tanulók gyakorla
tait oly szellemben kellene vezetni, hogy inkább azt tanulják meg,
miképen kell a jogigényeket elfojtani, azaz a pereket megszüntetni,
mintsem hogy azt tanulják, mikép kell a pereket támasztani és
növelni. Többnyire csak arra tanítják őket, miképen kell a perhez
való okokat szaporítani, és ebben keresik elmésségük próbáját.
nyújt hozzájuk nehány adalékot. Ily desideratumot körülbelül 50-et jelöl
meg a «De dignitate et augmentis Scientiarum» folyamában. Ezeknek össze
állítását 1. Opera omnia p. 263.
1 L. 93. aphorisma — Opera omnia p. 255.
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Ez már régi baj és már a régieknél is nagyobb dicsőségszámba
ment, ha a pereket szítani, mintha elfojtani tudták. Gondoskodni
kellene róla, hogy ez megszűnjék.
Bacon ez elmés megjegyzése inkább csak az ügyvédi gyakor
latnak szólhat, mint a jogelméleti oktatásnak. — —
Hogy az olyan messzetekintő elme, mint Bacon, ki az emberi
művelődés egész területét, összes tényezőit fel tudta ölelni éles
látásával, nem feledkezhetett meg az utazásról, az idegen országok
látogatásáról, mint az emberek nevelésének egyik jelentékeny esz
közéről, az magától értetődik. Igaz ugyan, hogy az idevágó meg
jegyzések 1 többnyire minden embernek, azaz minden felnőttnek
is szólnak, ki a maga szellemi látókörének tágítása végett idegen
földet bejár, de nagy részük egyenesen olyan ifjúkra vonatkozik,
kik nevelésük befejezéséül, mentoruk kíséretében utaznak, és így
■egyenesen a pædagogia területébe vágnak.
A külföldön való utazás — mondja Bacon — a fiatalemberre
nézve a nevelés egyik alkotórésze. Hogy az utazásnak az ifjúra
nézve csakugyan meglegyen a kívánt nevelő hatása, mindenekelőtt
szükséges, hogy annyira a mennyire értse az illető nemzet nyelvét,
melyet felkeres. Továbbá rendkívül ajánlatos, hogy az ifjú nevelője
vagy legalább is tapasztalt, megbízható szolga kíséretében utaz
zék, a ki szintén értse az illető idegen ország nyelvét, és a ki, ha
lehetséges, már régebben ott is volt az illető országban, illetőleg
vidéken és a ki így útmutatást adhat a reábizottnak arra nézve,
hogy mik a megtekintésre méltó nevezetességek az illető helyen,
miféle stúdiumok és tudományok vannak ott leginkább képviselve,
minő ismeretségeket kössön stb. Ily kisérő nélkül rendesen hiába
utaznak az ifjak és valóságban csak igen keveset látnak meg a kül
földből.
Szükséges továbbá, hogy az utazó ifjú útjáról naplót készít
sen, még pedig necsak a véletlenül szemébe tűnő érdekességeket,
vagy rendkívüli dolgokat jegyezze fel, hanem ép azt, a mit terv
szerűen megnéz, jegyezze fel tervszerűen.
Hogy mit nézzen meg az ifjú utazásai közben, arra nézve is
ad Bacon utasításokat, melyeknek olvasása közben soha sem sza
bad megfeledkeznünk a korról, melyben írattak. E megnézésre
1 L. Essays p. 78. «Of Travel» és latin fordításban Opera omnia
p. 1167. «De peregrinatione in partes esteras.»
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ajánlatos dolgok között ott vannak mindenekelőtt a fejedelmek
udvarai, különösen fogadások alkalmával ; a törvényszékek tárgya
lásokkor; az egyházi hatóságok; a templomok és kolostorok, a
bennök összegyűjtött emlékekkel ; a városok falai és erődítményei ;
öblök és kikötők; régiségek és romok; a nyilvános könyvtárak,
iskolák, egyetemek, felolvasások; a hajók és csolnakok; paloták,
kertek, parkok; fegyvertárak, hajógyárak, közraktárak; árúcsar
nokok, katonai gyakorlatok ; színházak ; múzeumok, ritkasággyüjteménvek; végül álarczosbálok, nyilvános ünnepek, lakodalmak,
temetések, kivégzések stb. — látjuk, meglehetős tarka sorozata ez
a megtekintésre méltóknak, de e tarkaság is hozzáillik Bacon m in
denre kiterjedő szelleméhez.
Az utazó — ajánlja továbbá Bacon — ne soká időzzék egy
városban, sőt ha lehet, még ugyanazon városban is cserélgesse szál
lását a különböző városrészek között. Pontosabb ennél és a közön
ségesen dívó eljárással ép ellenkező Baconnak az a tanácsa, hogy az
utazó ifjú lehetőleg távol tartsa magát földijeinek társaságától
és tőle telhetőleg csak azon helyeket keresse fel, hol az illető idegen
nemzet jobb nevelésű tagjaival találkozik.
A külföldről visszajött embernek — így fejezi be Bacon ide
vágó megjegyzéseit — ne viseletén vagy magatartásán, gestusain
stb. nyilatkozzék az, hogy «utazott» ember, hanem gondolkodásá
nak, beszédjének tartalmán. Ne úgy tűnjék fel, mintha felcseréltevolna ősi, honi erkölcseit az idegenekkel, hanem mintha csak
díszítette volna hazai szokásait a külföldön szerzettekkel.
*

*

-*

Az előbbiekben körülbelől kimerítettük Bacon észrevételeit a
tulajdonképi oktatás, illetőleg az intellectualis nevelésre nézve —
igaz ugyan, hogy az utoljára ismertetett «utazás» fejezete némileg
az erkölcsi nevelés körébe is vág. Nézzük most ez utóbbit, a mint
annak egyik-másik kérdése Baconnál megjelenik és tőle meg
oldást nyer.
Az erkölcsi nevelés vagyis fegyelmezés elveinek megállapítá
sára is külön, újonan creálandó tudományt jelöl meg, melyet az;
ethikai tudományok csoportjához soroz, mely tehát szintén a fentemlített desideratumok1 számát szaporítja. Ez újonan creálandó
1 L. fentebb 69. o.
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tudomány a georgica animi (cultura animi, cultura morum), vagyis
a lélek, az erkölcsök műveléséről szóló tudomány.1
Az idevágó kérdések egyébiránt többször foglalkoztatják Bacont
■és nemcsak említett főmunkájában,12 hanem az essay-к egyikébenmásikában is visszatér az itt tárgyalt kérdésekre.
A mit Bacon a lélek művelésére, az akarat fegyelmezésére az
idézett helyeken mond, az nagyobbára ugyan az önfegyelmezésre,
az érett akaratnak önmagára való hatására vonatkozik, és csak
igen csekély részben beszél magáról a nevelésről, az educatióról,
mely szerinte nem más, mint a kiskortól fogva való szoktatás. De
azon elveket is. melyeket Bacon tulajdonképen az önfegyelmezésre
nézve ad, csak kissé meg kell változtatnunk és igen becses útmu
tatásokat nyerünk belőlük a más akaratának fegyelmezésére, vagyis
a nevelés feladatára nézve is.
Bacon szokása szerint egyáltalában nem rendszeres módon
tárgyalja az idevágó kérdéseket, hanem csak elmés aperçuket
mond, melyek mindig az emberi természet mély átértőjére valla
nak. Összevissza, minden rendszeres összeállítás kísérlete nélkül
is, találjuk itt a legfinomabb észrevételeket az emberi, illetőleg a
gyermeki lélek egyéni természetére, jellemére nézve, majd pedig
érdekes tanácsokat, hogy miképen figyelhetjük meg és puhatolhat
juk ki legbiztosabhan e természet sajátságait, és mi módon kell a
nevelésnek az adott természettel elbánnia, mit kell tennie, mit
kerülnie, ha urává akar lenni.
Az emberi természetet — m ondja3 Bacon — sokszor el lehet
rejteni, néha le is lehet győzni, de sohasem lehet egészen meg
semmisíteni. S ha itt-ott úgy látszik a nevelőnek, mint ha már le
is győzte, megölte volna a természetet, hamar el ne bizakodjék :
a természet néha csak sokáig aludt, mikor mi már meghaltnak
hiszszük, és igen hosszú ideig ellehet a tetszőleges halálban, míg
adott alkalom ismét életre nem kelti. Ily .alkalmaktól kell a már
1 L. «De dignitate et augm. Scient.» VII. к. III. fej. — Opera omnia
p. 197— 205 .

2 Az essayk közül hat van olyan, mely többé-kevésbbé a nevelés
körébe vág. A már említett «Of Studies» és «Of travel» czíműeken kívül
ide tartoznak még különösen az «Of custom and education», «Of nature in
men» és némileg az «Of partens and children» és «Youth and Age» cziinűek is.
3 L. Essays p. 171. «Nature in men».
Magyar Pædagogia. III. 2.
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félig legyűrt természetet megóvni, vagy csak igen lassan szoktatni
hozzájuk a még mindig visszaeséstől megóvandó lelket.
Az ember természetét legjobban otthon, a családi körben
figyelhetjük meg, itt nyilatkozik a legkevesebb affectálással, itt
jelenik meg a legmesterkéletlenebbül. Néha a felindulás perczei a
legalkalmasabbak e czélra, mert az ilyenekben áttöri a természet
a rárótt szabályok gâtait. Sokszor a szokatlannal, újjal, meglepővel
szemben jut legjobban érvényre az emberi természet, mert ekkor
elveszti felette való hatalmát a szokás.
Miből Ítélhetjük meg legjobban az adott természetet? Való
ságos tényekből, nem pedig gondolatokból vagy szavakból. A gon
dolatok többnyire bizonyos hajlandóságokat követnek ; a beszéd
pedig a felvett tanokat és véleményeket; csak a tettek azok, me
lyekben nagyobbára maga az őstermészet nyilatkozik.1
Minő eszközök állanak rendelkezésünkre e természet idomítására?12 Idomíthatjuk-e erőszakkal? Semmi esetre sem, — feleli
Bacon. Az erőszak csak nagyobb visszahatást szül a természet
részéről, mely az eredeti természetet csak erősíteni, nem pedig
gyengíteni képes. Lépjen-e tehát az erőszak helyébe tanítás és sza
bály? Ezeknek sem lehet kellő eredményük: a tanítások és szabá
lyok csak gyengíthetik az eredeti természet hatásának kellemetlen
ségét, de magát e hatást ellensúlyozni nem tudják. Mi az tehát,
a mit a természettel szembeállíthatunk méltó küzdőfél gyanánt?
Egyesegyedül a szoktatás, mondja Bacon, képes az emberi termé
szetet megváltoztatni és alávetni. Miben álljon e szoktatás? Mire
tartsuk, szorítsuk a nevelendő gyermek lelkét? Mindig annak az
ellenkezőjére, mint a mire természettől hajlik.3 Miként a görbe
botot is úgy teszszük egyenessé, hogy hajlásával ellenkező irányba
hajlítjuk, miként hullám örvényből is csak úgy kerülünk ki, ha az
áramlattal ellenkező irányban evezünk : — úgy a gyermek lelkét
is avval ellenkező irányban kell hajtani, mint a melyre az term é
szeténél fogva hajlandó. (Ezen általános tételnek igen érdekes,
specialis természetű variánsát láttuk fentebb, mikor Baconnak az
oktatásról való nézeteit ismertettük.)4
1 Essays «Custom and Education» p. 173.
2 L. Essays p. 171 es 173.
3 L. «De dignitate etc.» VII. k. III. f. Opera omnia p. 201. Továbbá.
«Of Nature in Men» Essays p. 172.
4 L. fentebb 65. о.
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Miképen, minő lépésekben történjék a szoktatás? Kicsiny,
könnyű dolgokon kezdjük-e, vagy pedig nehéz feladatokon ? Az
bizonyos, hogy sok esetben, a mikor azt veszszük észre, hogy az
illető természet nagyon csökönyös és nehezen idomítható, fokoza
tosan kell eljárni, de óvakodni kell, különösen elején, nemcsak a
szerfelett nehéz feladatoktól, hanem a nagyon is könnyűektől is.1
A nagyon nehéz feladatokat kerülni kell, mert a középszerű lelket,
mely nem bír velők, kétségbeejti a maga ereje ü’ánt; az erős lelket
pedig a nagyon is nehéz feladat leküzdése gyakran túlságos ön
bizalommal tölti el, mely azon reménynyel kecsegteti, hogy ezentúl mindenre képes, a mit akar, — ez pedig végre nembánomságra
vezet. Ha ellenben a gyakorlatok nagyon is könnyűek az illetőnek
lelki erejéhez képest, nagyon csekély lehet csak a haladás, és igen
sok időt veszítünk hiába.
Milyen legyen a szoktatás fáradságos munkájának időbeli
lefolyása ? Vannak-e a nevelés alatt levő lélekre nézve oly időpon
tok, a mikor a nevelőnek különös energiát kell kifejteni? S vannak-e talán olyan időpontok is, a mikor a nevelés munkáját szü
neteltetni kell és mintegy pihenő órákat engedni a vergődő termé
szetnek? Két időpontot kell a nevelőnek, — úgy véli Bacon,2— első
sorban kipuhatolni és különösen felhasználni : azt az időt ugyanis,
a mikor a lélek legjobban disponálva van az illető dologra, melyet
tőle megkívánunk, és azt az időt, amikor a legrosszabbul. A ked
vező időt fel kell használni gyors haladásra, a kedvezőtlenben
pedig nagy erővel és szigorúsággal arra kell törekedni, hogy a
léleknek ekkor feltűnő egyenetlenségeit, kinövéseit elenyésztessük.
Vannak egyáltalában — úgy hiszi Bacon — időpontok, melyekben
az emberi lélek tökéletesebb állapotban van, és vannak olyanok,
mikor ugyanaz a lélek alacsonyra és rosszra hajlik. Törekednie
kell tehát a nevelőnek, hogy ama jó időt támogassa, megszilárdítsa,
megrögzítse ; a rossz időket pedig tőle tellietőleg kitörölje, kisza
kítsa a lélek naptárából. Természetesen itt magának a nevelendő
léleknek is segíteni kell a nevelőt. Fogadalmak, Ígéretek, lelki gya
korlatok segítségével meg kell szilárdítani magában a jót; meg
bánás, bűnhödés, új élet megkezdése által ki kell törülni a rosszat.
Oly területre lép itt a fegyelmezés, — mondja Bacon, — mely ha
táros a vallás feladatával.
1 Opera omnia p. 201. — a I. h.
0*
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Meg van engedve, — ajánlja továbbá Bacon,1 — hogy itt-ott
bizonyos kerülő úton jussunk czélhoz a nevelés munkájában. Nem
szabad mindig az illető nevelő-actust, mely szemünk előtt lebeg,
a nevelendő lélek elé egyenesen főczélnak tűzni ki, hanem sokszor
arra kell törekednünk, hogy az illető nevelő-munkát mintegy más
munka czégére alatt, más munkának mintegy mellékeredménye
gyanánt nyerjük. Yele jár ugyanis az emberi természettel, hogy a
kényszert és a kemény uralmat gyűlöli.
Egyáltalában, — int Bacon,123*— sok mindenféle fontos do
logra kell figyelni a nevelés, illetőleg, mint ő nevezi, a szoktatás
gyakorlatában (regimen consuctudinis) ; a megszokás ugyanis, ha
okos és tajjasztalt kéz vezeti, igenis lehet, mint mondani szokták,
második természetté. De ha ügyetlenül és csak ötletszerűen, vagy
a véletlennek engedve gyakoroljuk a szoktatás hatalmát, akkor a
megszokás könnyen csak majmává lesz a természetnek, mely nem
tudatosan, életszerűen utánoz, hanem csak torzképet mutat.
Az egész erkölcsi nevelésnek különben nem annyira egyes
hibák megszüntetésére vagy egyes erények megszerzésére kell töre
kednie, mint inkább arra, hogy általános nemes erkölcsi czél
kitűzése által bizonyos általános erkölcsi akarattal töltse el a lelI két, mely aztán már magából szüli az egyes erényeket, illetőleg az
! arra való képessépet és hajlandóságot. A szeretetet, a charitast
'i kell a lelkekbe oltani és ez erényből folynak majd a többiek. Ez az
egyetlen lelki adomány, melyre nézve ki van zárva a túlzás lehe
tősége, vagy a mértéktelen használat veszedelme. —
Ennyiből áll körülbelül az, a mi figyelemre méltót Bacon az
erkölcsi nevelésre nézve mond. Mielőtt e pontot elhagynék, még
csak egy idevágó megjegyzést akarunk említeni, melyet Salamon
egyik példabeszédéhez, a «séd cunctis sermonibus, qui dicuntur,
ne accomodes aurem tuam» vershez fűz.8 Bacon ugyanis e verssel
kapcsolatban attól óvja a nevelőt, hogy ne kapja fel a gyermek
minden futólagos, bár esetleg megrovást érdemlő megjegyzését,
mert így sokszor fixirozzuk a rosszat, mely különben nyomtalanul
I elrepült volna. Nem szabad a gyermek lelkiismeretét súlyosabb ok
\ nélkül felizgatni, mert a rossz, ha titokban marad, még jóvá vál1 I. h.
2 I. h.
3 «De (lignit a te et augm. etc.» VIII. könyv. II. fej. 4. parabola —
Opera omnia p. 210.
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tozhatik, míg rajtakapva és napfényre jutva, a régi rossz csak új
rosszat szül.
#
*
*
Hátra van még Bacon azon kívánságainak ismertetése, me
lyeket az oktatás külső szervezésére, az iskolák, egyetemek, és
egyéb közművelődési intézmények létesítésére hangoztat.
A gyermekoktatásra nézve, miként már alkalmunk volt emlí
teni : a collegiumi, azaz a jezsuiták iskoláihoz hasonló intézetek
ben való közös tanításnak feltétlen híve.1 Az érvek, melyeket e
mellett felhoz, olyanok, melyeket még ma is mindenfelé hallunk
erre nézve, jóllehet — véleményem szerint — korántsem e szem
pontokból kell tekinteni az intézeti, vagyis a közös nevelés szük
ségességének kérdéseit. Mindenekelőtt azt a mai napság is sokat
emlegetett érvet említi fel Bacon, hogy a közös tanítás mellett
nagy befolyása van az egyesek előremenetelére az egymás között
való versenynek. Továbbá több komoly, bizonyos méltósággal fel
lépő idősebb emberrel való huzamos együttlét jól hat a gyermekek
lelkére. Az ilyen collegiumi tanításra mintaszerűeknek, a maguk
nemében tökéleteseknek mondja Bacon a jezsuiták intézeteit, me
lyeket protestáns létére valósággal irigyel tőlük, az ellenséges, a
katholikus táborban levőktől, rájuk idézve Agesilausnak Pharnabazusra mondott szavait: «Quum talis sis, utinam noster
esses.»2
E feltétlen dicséreten, melylyel Bacon a jezsuitáknak adózik,
korántsem kell csodálkoznunk. A külső rendre, a vezetés és fegyel
mezés rendszabályainak következetes, egyöntetű keresztülvitelére,
az oktatásbeli organisatio teljességére és kidolgozottságára nézve —
mindig mintaszerűek voltak a jezsuita-iskolák és e tekintetben
mindig előkelő helyük lesz a nevelés történetében. Nagy külső
sikerekkel is dicsekedhetnek ez intézetek, a mennyiben majdnem
mindig kitünően fegyelmezett és számos nagytanultságú, különö
sen a szóval és a tollal kitünően bánni tudó embereket producáltak. Mindez vezethette Bacont ítéletében, és kora és országa ren
dezetlen közoktatási viszonyaival szemben méltán mutathatott rá
a bizonyos elvek szerint, egyöntetűen, egységes terv szerint veze
tett jezsuita-iskolákra, mint a nevelés mintájára. A jezsuita-oktatás
belső értékéről, a gondolkodás és erkölcsi felfogásra való hatásáról
1 L. Opera omnia p. 183 és 11.

Opera omnia p. 11.
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aligha elmélkedett Bacon, és erre aligha is gondolt dicséretének
ismételt leírásakor.
A felsőbb oktatás, a tudósképzés és a tudományok tovább
fejlesztése czéljait szolgáló collegiumok, iskolák, akadémiák eme
lését is sürgeti Bacon.1 Egy szép hasonlatában azt m ondja3 erre
nézve: «Mikép a viz, akár ha alászáll az ég harmatából, akár ha
felbugyog a föld forrásából, könnyen szerteszét ömlik, ha csak
valamely edényben fel nem fogjuk, a melyben összegyűl és fenmarad (e czélra találták fel az emberek a vízvezetékeket, a cisternákat, a mesterséges tavakat, melyeket azután még különböző
díszítményekkel is körülvettek) : úgy a tudás nagybecsű nedűje is,
akár isteni inspiratióból, akár pedig az érzéki tapasztalatból ered,
csakhamar elveszne és eltűnnék, ha könyvek, hagyományok, érte
kezletek, és mindenekelőtt külön, e czélra szánt biztos helyek nem
volnának, minők az iskolák, akadémiák, collegiumok, a melyekben
nemcsak székhelye van a tudománynak, hanem egyszersmind
módja a fejlődésre, gyarapodásra és felhalmozódásra.»
A múzsák ilyen székhelyeit illetőleg különösen négy dologra
kell gondolni. Először is megfelelő épületeket kell emelni, azokat
elegendő jövedelemmel dotálni, szabadságokkal ellátni és végül a
kellő statútumokról és tanulmányrendről gondoskodni.
A tanintézetek mellé nagy könyvtárakat is kíván Bacon,
továbbá mindenféle laboratóriumokat, csillagvizsgáló intézeteket
a kellő felszerelésekkel, botanikus kerteket stb. Megkívánja továbbá,
hogy gondoskodjanak az íróknak újabb, javított, esetleg magyará
zatos kiadásairól és egyszersmind bízzanak meg írókat oly egyes
tanulmányok feldolgozásával, melyeket eddig még nem míveltek
eléggé, illetőleg új tudományterületeken való kutatásokkal.
Hogy a collegiumok tagjainak, illetőleg a tanároknak (lectoroknak) bő javadalmazását sürgeti, az a mondottak után magától
értetődik. Egyenesen megköveteli, hogy a tudományokkal foglal
kozó tanító és író embereket teljesen felmentsék minden anyagi
gond alól, sőt olyan anyagi feltételeket és tiszteletdijakat teremtse
nek, hogy még az elsőrangú tehetségek is beérhessék velők.
Mindennek végrehajtását és gondozását első sorban az ural-12
1 «De dignitate et augm.» II. könyv. Bevezetés «Ad regem sulim»
Opera omnia p. 37—42.
2 Opera omnia p. 38.
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kodótól, vagyis, a mi Bacon korában ezzel egyjelentésü, az állam
tól követeli. E tekintetben is a renaissance embere, mely kor min
dig fenhangon követelte az államtól, illetőleg az államfőtől a szel
lemi szükségletekről való gondoskodást.
*
*
*
Bacon pædagogiai érdekű nyilatkozatainak az előbbiekben
megkisérlett összeállítása nem volna teljes, ha nehány szóval meg
nem emlékeznénk azon nagy elismerésről, melylyel, a hol csak
lehet, a tanítói hivatás jelentőségéről nyilatkozik. Mindig megvédi
a tanító, a pædagogus hivatását azon kicsinylő véleménynyel szem
ben, melylyel az ő kora (mely e tekintetben nem áll egyedül) a
tanító iránt viseltetik. Hangsúlyozza egyik helyen,1 hogy jóllehet
minden korban szerettek a pædagogusokrôl, azaz a gyermekokta
tókról, mint kis zsarnokokról, illetőleg a zsarnokok majmolóiról
gúnyolódni, mégis minden korban megújul az a panasz, hogy az
állam nem törődik eleget a gyermekneveléssel. Kiemeli továbbá,12
hogy ép a zsenge korra tett hatások a legjelentősebbek és ép ezért
rendkívül fontos és komoly dolog minden, még a legkicsinyesebb
nek látszó apróság is, mely a gyermekek nevelését illeti.
Szóval, a hatalmas kanczellár, a tudásnak új ösvényeket mu
tató gondolkodó, kellő tisztelettel van azon apró-cseprő, látszólag
kicsinyes teendők iránt is, melyeket a gyermekekkel való bánás
megkíván, és megköveteli az államtól, az állam fejétől, hogy fel
karolja e gyermeknevelés és gyermeknevelők ügyét. —
S evvel befejezzük ama gondolatok bemutatását, melyeket az
újabb angol pliilosophia nagy úttörője, korának e tán leguniversalisabb és legeredetibb elméje pædagogiai kérdésekre nézve produ
kált. Nem tudom, ép oly meglepők lesznek-e e gondolatok minden
kire nézve, ki esetleg e sorok útján értesül róluk, mint én reám
voltak. Bevallom, hogy engem egyes kijelentések valósággal bámu
latba ejtettek és egyenesen a genie revelatiójának benyomását
tették rám, mely egyes ötletekben évszázadok tudós munkájának
eredményeit anticipálja.
De ha tán e gondolatok nem lesznek is oly meglepő hatással
•e lapok olvasóira, minővel e sorok Írójára voltak : annyit minden1 «De clignitate stb.» I. könyv — Opera omnia p. 11.
2 U. o.
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esetre legyen szabad remélnem, hogy az irodalomtörténeti érde
kességet és tanulságot tőlük elvitatni nem lehet. Az a minden
pædagogus emberre okvetetlenül lélekemelő tanulság minden
esetre megvan bennök, hogy Bacon fényes szelleme is egyik pél
dául szolgálhat azon már sokszor emlegetett állítás mellett, hogy
minden nagy gondolkodó, akárminő térre essék is szellemi tevé
kenységének súlypontja, kisebb-nagyobb mértékben pædagogiai
dolgokról is elmélkedik, és egyik sem maradt közömbös a művelt
ségnek nemzedékről-nemzedékre való átadása iránt. így természe
tesen az, kinek főgondja volt az emberiség műveltségének új ele
mekkel való gyarapítása, a műveltségszerzés methodusainak újak
kal való kiegészítése, a tudomány méltóságának emelése : a «De
dignitate et augmentis scientiarum» és a «Novum Organum« írója,
legkevésbbé lehetett közömbös a műveltség átadása, a traditio lampadis iránt.
W a l d a p f e l J án o s.

A GYENGÉBB TEHETSÉGŰ GYERMEKEK
ISKOLÁI.*
A művelődés nagy és üdvös befolyással van az emberiség jóllétére,,
de másrészt az is igaz, hogy a művelődés különféle bajokat is okoz az
emberi társadalomnak.
E tétel igazsága nem szorul bizonyításra. Példa az iskola, mely
szintén az emberi művelődés teremtménye. Ki akarná kétségbe vonni az
iskola áldásait ? de az iskolának is vannak hátrányai, hiányai ; így pl.
hogy esetleg elhanyagolja a test ápolását, vagy hogy az ifjúságnak egyé
niségét nem veszi kellő módon tekintetbe. Szóval az iskola sem tehet
eleget a nevelés minden feladatának. Azonban a művelődésnek, ha üt is
sebeket, orvosszerei is vannak e sebek gyógyítására.
A közönséges nyilvános népiskola szükségét már az ó- és a közép
korban belátták és állítottak fel ily közintézeteket, de azon gyermekek
számára, kik testi vagy szellemi hiányaik miatt eltértek a normális fej
lettségű gyermekektől, nem állítottak iskolákat, ezekről nem gondos
kodtak. Csak a múlt század végén kezdtek ezen a bajon segíteni, a gyer
mekek egyéniségét ez irányban is tekintetbe venni. Hauy Balázs tanár
Francziaországban, hazánkban pedig Beitel Ráfáel állította fel az első
* Felolvasta a szerző a Magy. Pædagogiai Társaságnak m. é. nov. 18-án
tartott rendes havi ülésén.

A GYENGÉBB TEHETSÉGŰ GYERMEKEK ISKOLÁI.

81

vakok intézetét József nádor pártfogása alatt; Abbé de VEpéé buzgólkodására Francziaországban, 7[címkéére Lipcsében, nálunk pedig Chazár
András gömöri táblabiró kezdeményezésére alapították az első siket
néma intézetet Ferencz király jószívűségéből. Későbben azon gyermekek
számára, kiket rossz erkölcsi magaviseletük miatt a közönséges népisko
lában meg nem tűrhettek, Vehrli fáradozására Schweizban, nálunk meg
Molnár Aladár buzgólkodására létesítették az első javító intézetet, szeretetházat, végül Dr. Voisin Párisban, Guggmbecke A. Schweizban,
nálunk meg Frim Jakab léptették életbe az első alkalmas intézetet hülye
gyermekek számára.
Ez említett intézetek minden esetre nagy haladásra mutatnak,
mert ezek által a gyermekek egyéniségét, sajátságait, fogyatkozásait job
ban tekintetbe lehet venni. De a tapasztalat azt is mutatja, hogy ezek
által a külömböző egyéniségek minden követelményének még nem
volt elég téve.
Minden népiskolában akadnak olyan gyermekek, kik se a vakok,
se a süket-némák, se a hülyék, se az erkölcsileg elzüllött gyermekek
csoportjához nem tartoznak, mindamellett testi és szellemi hiányaik
miatt lényegesen eltérnek a normális fejlettségű gyermekektől ; fogékony
ságuk, figyelő és emlékező tehetségük, felfogó, eszmetársító, Ítélő, érző,
akaratbeli, beszélő s mozgó képességük sokkal gyengébb, mint a többi
gyermekeké, úgy hogy e fogyatkozásaik következtében nem tarthatnak
lépést a többiekkel, s méltánytalan dolog is volna Joliik ugyanazt és
ugyanannyit követelni, mint a többiektől. Az ilyen gyengébb tehetségű
gyermekek mindenekelőtt sok bajt okoznak a tanítónak. Gátolják az
előirt czél elérésében, a kívánt eredményben és haladásban, türelmét és
jóindulatát kifárasztják, ügyetlenségükkel és ügyefogyottságukkal tehet
ségesebb tanulótársaik gunyját provokálják ; ennek következtében elvesz
tik a szükséges becsvágy minden szikráját, a tanulástól elkedvetlened
nek, az iskolától elidegenednek, napról-napra méginkább eltompulnak,
elvadulnak, szellemi képességeik csekély volta miatt csak a természetes
alsóbb ösztönök és vágyak által vezéreltetik magukat, így fokról-fokra
sülyednek erkölcsileg, szülőiknek kárt, szégyent, fájdalmat okozva ; egy
szóval az ilyen gyermekek nem valók a közönséges iskolába.
S mi e nem ritkán tapasztalható tüneménynek az oka ? Nem másr
mint az illető szülők vak szeretete, hiúsága, hamis szégyenérzete, a taní
tóknak hiányos ismeretei a boncz-, élet- és lélektanban, továbbá, hogy
ezen tanulóktól épen annyit követelnek, mint a normális fejlettségüektől,
mely pædagogiai hibát a tanítók bizonyára nem követnék el, ha ezen
szánandó gyermekek egyéniségét kellőleg figyelembe vennék.
Ezt a fontos igazságot csak az újabb időben kezdték belátni.
Németországban, különösen Szászországbau II. G. Stötzner, a drezdai
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süket-némák intézetének jelenlegi igazgatója, volt az első, ki a hatóságok
figyelmét ezen szellemileg elmaradt iskolás gyermekekre fordította és
ügybuzgóságának sikerült is kivinni, hogy számukra külön iskolát
nyissanak.
De ezen áldásos intézmény csak lassankint fejlődött. Először csak
egyes osztályokat állítottak fel néhány drezdai iskola mellett. Ezen osz
tályokba vették fel azokat a gyermekeket, kik nem épen tompa elméjüek,
de a kik a nyilvános, közönséges népiskolában gyenge szellemi tehetsé
güknél, nehezebb s lassúbb felfogásuknál fogva hátra maradtak. De mert
ezen osztályokba a szellemi gyengeség minden fokán álló gyermekeket
felvettek, a tanító a legjobb akarat mellett sem tudott eredményt fel
mutatni ; mert ily gyermekeknél első és fő követelmény, hogy mindenikkel sajátságainak s képességeinek megfelelően bánjék a tanító, a mi ily
vegyes osztályban lehetetlen. Szükségessé vált tehát a gyermekeket
egyéniségük szerint még jobban elkülöníteni. így jöttek létre a több
osztályú iskolák szellemileg gyenge gyermekek számára.
Ilyen iskolákban már jobban haladnak a gyermekek és sokan lép
nek ki a gyakorlati életbe azon ismeretekkel, melyekre a munkás, a mes
terembernek életfentartása czéljából szükség van.
Ezen gyermekek legnagyobb része oly szegény szülőktől származik,
kik idejük, műveltségük, s akaratuk hiánya miatt nem ügyelhetnek gyer
mekeikre, mivel pedig ily gyermekeknél az ápolás, a nevelés még szük
ségesebb, mint a rendes fejlettségűnknél, méltán követelik emberbarátok
és pædagogusok, hogy a társadalom vagy az állam ily gyermekek számára
úgy, mint a vakok, süket-némák, hülyék és erkölcsileg elzülött gyerme
kek számára, külön, benlakással egybekötött nevelő intézeteket állítson.
Es valóban néhány államban, mint pl. Szász- és Norvégországban, a tör
vényhozás rendeli el, hogy a községek, ilyen gyermekek számára külön
iskolát vagy nevelő intézetet tartsanak fenn.
Az 1887-ben Gothában tartott 27. német általános tanító-gyűlés
azt Rz általános határozatot mondta ki, hogy az iskola fejlődésére nézve
nagyon kivánatos, hogy- a gyengébb szellemű tanulók külön iskolákban
nyerjenek oktatást.
Schweizban is vannak ily intézetek, Francziaországban még min
dig vonakodnak ezen eszmét elfogadni, a mi a szülők hiúságának, és a
németek iránti ellenszenvnek róható fel, ámbár néhány psedagogus ott
is mellette nyilatkozik. így pl. E. Cazes, a Bouches du-Bhône akadémiá
nak főfelügyelője, a «Les Enfantsa arriérés dans les écoles primaires»
czímű értekezésében többek közt a következőket mondja : «Faut-il main
tenant créer des classes spéciales pour les enfants arriérés, comme en
Allemagne et en Suisse ? Mais ne perdons pas de vue que ces dernières
sont a l’usage des enfants fauble d’esprit dont la proportion est relati-
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vement très peu considérable. Ces enfants constituent une catégorie sui
generis de retardataires; quoi qu’on fasse, ils ne pourront jamais mar
cher du même pas que leurs condisciples d'intelligence moyenne, à plus
fonte raison supérieure. Il leur faut un traitement pédagogique special,
et dans ces conditions, nous ne verrions pas avec regret de telles classes
naitre et s’acclimater dans notre pays. Reste à savoir, si avec notre
caractère et nos moeurs nous nous entendrions jamais sur cette question. »
_Németországban az utolsó 20 év alatt annyira elszaporodtak az ily
intézetek, hogy jelenleg már 60 német város dicsekedhetik velük.
A lipcsei iskolát Richter Károly,a, 3-dik polgári iskola derék igaz
gatója vezeti. Az általa most kiadott «Die Leipziger SchwaahsinmgenSchule nach ihrer Geschichte und Entwickelung» czímű röpirata szerint
a megnyitás idején 1881 -bon csak 13, most pedig már 125 gyermek
77 fiú és 48 leány - látogatja. A felvétel nem kényszer folytán történik,
hanem az illető szülők beleegyezésével. A jómódú gyermekeknél a tan
díjat azon iskola szerint szabják meg, melyet az illető gyermek látogatott.
A szegény gyermekeket díj nélkül felveszik.
Ezen iskolákban nemcsak délelőtt, hanem délután is tanítanak.
Azon gyermekek, kik az iskolától messze laknak, ott maradnak, s délben
10 fillérért meleg ebédet kapnak.
Drezdában két ilyen községi iskola van, az egyik a Neustadtban,
a másik az Altstadtban ; mivel ez utóbbit többször meglátogattam s
benne hospitáltam, bátor leszek ezen iskolában szerzett tapasztalataim
ról bővebben szólani.
Ezen iskola a 7. kerületi iskola épületében van, ugyanazon igaz
gató felügyelete alatt s 6 osztályból áll. Ha a legalsóbb osztályba belépünk,
látunk 22 gyermeket, kiknek feje, arcza, magatartása nem mutat semmi
különöst. Szemeik nem bámészkodnak kifejezéstelenül, szájukat nom
tátják, a hülyéknél szokásos ordítást, durva nevetést, náluk nem észlel
jük. Sőt bámuljuk nyájas arczukat, becsvágyukat, buzgóságukat és tanu
lási vágyukat. De ha azt látjuk, hogy ezen alsóbb osztályú gyermekek
már 8 évesek, sőt idősebbek, és hogy az elérendő tanczél a minimumra
van szabva, hogy pl. a számtanból csak az 5-ig terjed a tananyag, ha
halljuk tökéletlen feleleteiket, hiányos beszédeiket, és ha figyelemmel
kisérjük ügyetlen mozgásaikat, hogy pl. nem képesek a számolásnál egy
szeri-e 2 ujjat felemelni: akkor arról győződünk meg, hogy ezen gyer
mekek szellemileg még is sokkal gyengébbek, fogalmakban szegényebbek,
mint a normális fejlettségüek, hogy ennélfogva a legjobb akarattal sem
képesek azokkal lépést tartani ; e szerint számukra külön tanmenet, külön
iskola elkerülhetetlenül szükséges, és hogy itt a czél elérése még inkább
a tanító hivatás-szeretetétől, lelkesedésétől, buzgalmától, alkalmas mód
ezerétől függ. És valóban, ha innen a legfelsőbb osztályba megyünk és
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halljuk, hogy a gyermekek a számtanból a 200-ig menő számkörből a
feladványokat fejből megoldják, ha látjuk írásaikat, rajzaikat, ha azt
halljuk, hogy már több kilépett tanuló, mint munkás, mint segéd mű
ködik : akkor azon meggyőződésre jutunk, hogy e gyermekek ezen ered
ményt nem érhették volna el, ha a közönséges nyilvános iskolát látogat
ták volna ; ez az intézet ellenben megmentette őket a szellemi s erkölcsi
haláltól, de megmentette őket a társadalomnak is.
Amaz iskola órarendje a tantárgyakra nézve nem különbözik
lényegesen a közönséges nyilvános népiskoláétól ; szintén csak délelőtt
tanítanak 8-tól 1-ig, két délután kivételével, mikor a könyvkötést és a
kosárfonást tanítják. De eltér abban, hogy minden egyes osztályban
ugyanazon órában ugyanazon tantárgyakat tanítják ; a mi azért történik,
hogy a gyermekeket képességeik szerint az egyik osztályból a másikba
áthelyezhessék.
A módszer is azonos a népiskolaival, csakhogy bizonyos didaktikai
elveket kell különösen tekintetbevenni. l.Igy pl. elkerülhetetlenül szük
séges, hogy a tanító minden tantárgynál használja a szemléltetést, mert
ezen gyermekeknél az alak-, a szín-, a szám- s a tér érzéke nagyon
gyenge és az elvont fogalmakat alkotó képesség nagyon csekély. 2. Nem
szabad sokat és sokáig egyszerre tanítani, mert vérszegénységük miatt,
rövid idő alatt elfáradnak, elvesztik türelmüket. 3. Nagyon gyakran kell
a kevés előadott tananyagot ismételni, mert ezen gyermekeknél főfontosságu a szoktatás ; mert bár külső érzékeik látszólag épek, de a benyomá
sok maradandósága igen kétes, az érzetek összeköttetése nagyon laza, az
érzéki ingerek hatása a motorikus idegekre igen lassú. 4. A beszédhez s
a kézimunkához való szoktatás, a tornázás és az ének gyakorlása kitűnő
szolgálatot tesz ezen gyermekek gyenge értelme s erkölcse fejlesztésére.
A gyermekek legnagyobb része pontosan látogatja az iskolát, élénk érdek
lődést mutatnak a tantárgyak iránt és figyelmük is erősbödött különösen
a felsőbb osztályokban ; erről tanúskodnak a legfelsőbb osztály növen
dékeinek Írásbeli, nyelvtani, számtani és rajzbeli munkálatai, melyeket
Pruggmaycr főtanító úr lekötelező szívességéből szerencsém van ezennel
bemutatni a tisztelt hallgatóságnak . . .
Egyes esetekben az is előfordul, hogy az osztálytanítók egyik
másik gyermeknél testi és szellemi javulást vesznek észre. Ekkor az igaz
gató jelentést tesz a városi tanácsnak és ily gyermeknek a közönséges
viskolákba való áthelyezését indítványozza.
\
Drezdában csak olyan gyermekeket vesznek fel ezen iskolába,
kik már 2 éven át eredmény nélkül látogatták a népiskolát és hátra
maradásukat és gyenge képességüket az illető igazgató bizonyítja,
így pl. nem vesznek fel oly tanulókat, kik egy-két tárgyból több
ször megbuktak, mert ezek még nem oda valók ; csak az szüksé
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ges, hogy ezen két tantárgyból külön, ismétlő magán tanításban része
süljenek.
De másrészt vissza utasítják azon gyermekeket, kik a hülyeség
ismertető jeleit mutatják, mert ezek számára az állam Hubertsbergben
alkalmas intézetet tart fenn.
Drezdában, valamint más német városokban ezen intézet neve
«Schwachsinnige n- Schule » volt. De miután a drezdai szülők vonakodtak
gyermekeiket oda küldeni, a drezdai városi tanács ezen iskolát «NachIlilfe-Schule »-nak nevezte (écoles auxiliaires).
A drezdai jobbparti iskolát jelenleg 136 gyermek látogatja, és a
hatóságnak nincs oka az iskola által okozott költséget sajnálni. Mert
ezen intézet megmenti azon szegény ártatlan gyermekeket az intellectuális és erkölcsi haláltól ; megszabadítja a nyilvános iskolát a kinos és
ártalmas akadályoktól, a társadalomnak pedig oly hasznos állampolgáro
kat nevel, kik ezen iskola nélkül a társadalomnak, az államnak kárt,
szülőiknek pedig szégyent okoztak volna.
És most kérdem : mi történt nálunk az ilyen szerencsétlen_gyermekek érdekében ? Sajnos, eddig még semmi. Igaz ugyan, hogy a 68-iki
népiskolai törvény már tesz említést hasonló gyermekekről; igaz, hogy
Frim Jakab már 18 évvel ezelőtt felállított hülye gyermekek számára
egy alkalmas és mintaszerű intézetet és azt mindeddig fenn is tartotta ;
igaz, hogy ezen intézetben egy külön osztályba ily hátra maradt gyer
mekek is felvétetnek ; de fájdalom, ezen intézet nem részesül a kellő
anyagi és erkölcsi támogatásban. Pedig e nélkül ily intézet nem gyarapodhatik, mivel ezen gyermekek legnagyobb része szegény szülőktől
származik, kik semmit se tehetnek gyermekeik érdekében. Másrészt
azonban nem szabad feledni, hogy ezen intézet főfeladata mégis mindig
az lesz, hogy a hülyéket és tompa elméjüeket ápolja, nevelje. Azért szük
ségessé válik, hogy ezen intézet mellett minden nagyobb magyar város
ban a gyengébb szellemű gyermekek számára külön iskolát állítsanak,
melynek tanterve, órarendje, tanczélja épen a gyengébb szellemű gyer
mekek szükségleteinek feleljen meg._ Ámbár Verédy Károly tanfelügyelő
már két évvel ezelőtt «Ileformeszmék» czímű előadása alkalmával indít
ványozta az ilyféle iskolák felállítását; és ámbár a fővárosi tanács ezen
indítványokat elfogadta, mégis tudtommal eddig még kísérletet sem tet
tek a gyengébb tehetségű tanítványok elkülönítésére.
A kis Szászországban van egy az állam által fentartott hülye
intézet és még három efféle magán intézet és emellett még öt oly gyenge
szelleműek iskolája, t. i. Drezdában kettő, Lipcsében, Gohlisban és
Chemnitzben egy-egy.
A statisztika szerint Drezda és Lipcse tanköteles gyermekeinek
Va o/o hülye és gyenge elméjű. Nálunk Magyarországban az erre vonat
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kozó statisztikai adatok még hiányosak. A magyar statisztika tesz már
jelentést a hülye gyermekekről, de a gyengébb elméjtíekről még nem
szól. Pedig véleményem szerint minden nagyobb városban több száz
tanuló közt lesz annyi gyenge elméjű gyermek, kik egy-egy osztályt
betöltenének s kik nem haladhatnak a tehetségesebb tanulókkal. Hány
szor tapasztalható, hogy a tanítók a tanítói értekezleteken bizonyos
gyermekekről nem a leghizelgőbb módon nyilatkoznak, kik azután az
első osztályt kétszer, sőt háromszor is ismétlik, későbben elnézésből a
felsőbb osztályba jutnak, végre azonban elmaradnak a nélkül, hogy a
gyakorlati élet számára a legszükségesebb ismereteket elsajátították
volna. Ha a börtönökben levő foglyok élettörténetét, otthon és az isko
lában nyert nevelésüket megvizsgálnék, sokszor azon szomorú tapasz
talatra jutnánk, hogy sokan ezek közül a természetellenes, rossz nevelés
áldozatai lettek. Nem ritkán fordul elő az a szomorú eset, hogy a tanító
anatómiai, physiologiai és psychologiai ismeretek hijával ilyen szeren
csétlen gyermekekkel gorombán, durván bánik. Kedélyüket még inkább
elkeseríti, eltompítja és a helyett, hogy hivatásához képest a bajon segí
tene, még súlyosbítja.
Minél nagyobb a város, minél nagyobb a gyermekek száma, annál
szükségesebb, annál czélszerűbb a gyermekeket tehetségeik foka, nem
pedig vallásuk, vagy nemük, vagy vagyonuk szerint elkülöníteni.
Azért bátorkodom a következő három indítvány elfogadását kérni :
mondja ki a társaság, hogy : 1. kívánatos volna, hogy a tanfelügyelők
bizonyos kérdések által puhatolják ki, hány gyermek látogatja a nép
iskola I. és II. osztályát kellő eredmény nélkül ? hány gyermeknek kel
lett az I. osztályt ismételni és mi okból ? hány gyermek van az I. és a
II. osztályban, kiknek üdvösebb volna külön iskolát látogatni ? 2. kívá
natos volna, hogy mindenek előtt a fővárosi hatóság a Duna balpartján
életbe léptetne ily intézetet és végül 3. kívánatos volna, hogy a nép
iskolai törvény 2. és 3. §-ai közelebbi revízió alkalmával olyképen bővít
tetnék ki, hogy a községek és megyék köteleztessenek ily gyermekek
neveléséről gondoskodni.
L éderer A braham ,

AZ ÁBRÁZOLÓ GEOMETRIA HELYE AZ EGYSÉGES KÖZÉPISKOLÁBAN.

87

AZ ÁBRÁZOLÓ GEOMETRIA HELYE AZ EGYSEGES
KÖZÉPISKOLÁBAN.
Most, midőn a vallás- és közokt. minisztérium initiativájára az
egységes középiskola fontos kérdésének megoldása körül avatott férfiak
tanácskoznak, czélszerűnek tartom, hogy oly tantárgyról tegyek emlí
tést, a melyet eddig a kétféle középiskola egyikében, t. i. csakis a reál
iskolában tanítottunk (nem említvén itt a polgári-, ipar-, bányászati-,
katonai stb. iskolákat). Nézeteim előadásával e fontos tárgyat az ez iránt
érdeklődő közönség előtt kellő világításba óhajtom helyezni.
A mióta Monge a descriptiv geometriának szilárd alapját meg
vetette, azóta e tárgy a szakférfiak legéberebb figyelmében és ápolásában
részesül és manapság, mint a mathematikai tudományok egy külön ága,
saját biztos medrében halad ; elméleti és gyakorlati szempontból meg
alkotta a maga módszerét úgy, hogy mint középiskolai disciplina a reál
iskolákban nagy tért hódított magának és egyike azoknak a tárgyaknak,
melyek a reáliskola jellegét teszik.
Középiskolai igényeknek kettős czéljával tesz megbecsülhetetlen
szolgálatot. Megismerteti azokat az eljárásokat, melyekkel téralakokat
előállíthatunk, illetőleg rajzban feltüntethetünk úgy, a mint azokat a
szemlélő látja ; másfelől meg megtanít bennünket, hogy hogyan kell a
helyesen elkészített rajzból arra a tárgyra következtetni, a melyet a rajz
pótol, hogy az előállított tárgyaknak összes mértani tulajdonságait és
vonatkoztatásait a képből világosan és minden nehézség nélkül fölismer
hessük. Ezen szempontból az ábrázoló geomotria segítségével a rajz a
térben levő alakzatot teljesen pótolhatja, a geometriának nagy szolgála
tot nyújt és így tudományos szempontból elvitázhatatlan e tárgy becse.
De gyakorlati oldalát tekintve belenyúl a technikai tárgyak nagy
részébe : az építész, a gépész, a mérnök nem lehet el nála nélkül és álta
lában a technikusnak jóformán egyik keze. Az egyéb tudománynyal fog
lalkozók bárhánya rászorúl : minden demonstrativ tárgynál szükséges a
téralakoknak helyes és biztos lerajzolása, így rászorul pl. a természetbúvár, az orvos stb.
De nemcsak ezen praktikus szempontok ajánlják e tárgyat arra,
hogy a középiskolai oktatásban helyet foglaljon. A fiú figyelme nem
csak a rajzban kifejtendő tevékenységre irányul. A szemügyre vett
téralakokat minden szempontból megfigyelni, magunknak róluk helyes
fogalmat és képzetet alkotni, a tárgyak részei között levő kölcsö
nös viszonyokat kutatni azon czélból, hogy az így szerzett és a
valóságnak híven megfelelő benyomásokat a rajzban visszatükröztes-
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síik : oly szellemi munka, melyhez hasonlót más középiskolai stú
dium ily módon nem nyújt, mert ez a stúdium szoktat hozzá bennün
ket, hogy a körülöttünk levő tárgyakat helyesen lássuk és megfigyeljük,
és megtanít, hogyan kell lelki szemünkkel a tárgyról tiszta képet
szerezni, hogy a keletkezett gondolatmenetet rajzpapiron állandósít
suk. — E szerint a tisztán megfigyelésből keletkezett képzelet csak
akkor teljes, ha a tárgyra vonatkozó minden viszonylatot kellőképen
átértettük olyannyira, hogy a szerzett képzeletet rajzban állandósít
suk, mely képből a szemlélő gondolatmenetünket leolvashatja, illetőleg
következtethet a képben előállított tárgyra minden oly tekintetből, a me
lyekből a téralakot tanulmányozásunk tárgyává tettük. — Ez a kölcsö
nös összefüggés, mely a tárgy és képe között fennáll, állapítja meg az
ábrázoló geometria czélját és most vázolt módszerével a szellem képzelő
képességét tetemesen támogatja és elősegíti. — Ebből következik, hogy
az ábr. geometria általánosan képző erejű tudomány és mint ilyen, mél
tán foglal helyet a középiskolában.
Szellemképző hatása a mathematika további tanulásában is nyil
vánul. így a stereometriában csak úgy gondolható biztos haladás, ~rmivelhogy a testekről a térben csakis a belső képzeletek által alkotha
tunk magunknak helyes fogalmat, - - ha már megszoktuk a testeket kellő
módon a valóságnak megfelelően elképzelni. Eveken keresztül taní
tottam mathematikát reáliskolában és gymnasiumban ; bő alkalmam
volt észlelni, hogy jobb eredménynyel tanulták a reálisták a stereometriát és egyáltalán az összes elemi geometriát, mint a gymnasiumi tanu
lók. E jelenségnek egyik oka bizonyára az ábr. geometriában való jár
tasság foka. Még jóval nagyobb hasznát vehetjük az ábr. geometriának
majd az elemző térmértannál ; de ebbe nem bocsátkozom, mert ez nem
tárgya a középisk. oktatásnak. — Összefügg a geographiával is, mert a
térképhálózat szerkesztése ábrázoló geometriai ismeretek nélkül nem
is gondolható. — A szabadkézi rajzolásnál, árnyékolásnál nélkülöz
hetetlen, mert a tárgynak perspektivikus képét, árnyékát hogyan szer
keszthetjük meg, ha nem az ábrázoló geometria nyújtotta elméletek
segítségével ?
íme, ezen fölsorolt néhány példából is eléggé látható, hogy meny
nyire kapcsolódik több fontos középisk. tantárgy az ábr. geometriához.
Ez a szoros összeköttetés is bizonyítja, hogy ama tantárgyak lánczolatában, melyekkel az egységes középiskolában czélt akarunk érni, az ábr.
geometria is benfoglaltatik és ha belőle kiszakítják, a láncznak egy
szeme hiányzik. A nyújtandó egységes kiképeztetésben e szerint hézag
maradna fenn.
Van még egy ok, a miért a szóban levő tantárgy a középiskolák
ban tanítandó. Alkalmat ad a rajzolásbeli ügyesség megszerzésére ; a
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szép, symmetrikus és harmonikus alakok felvétele után törekedvén, a
fiú æsthetikai ízlése fejlődik, megszokja a téralakokat is ezen szempon
tokból szemügyre venni és így a művészeti tárgyakat is érdemlegesen
fogja megbirálása tárgyává tehetni.
Az előkészítő fokon a rajzoló geometria két, sőt három irány felé
vezet. Az egyik irány szerint az alsóbb osztály növendékeit előkészít
hetjük a szabadkézi rajzolásra ; a másik út a mathematikai tanulmá
nyok előcsarnoka felé egyengeti az ösvényt. Itt ismét elágazik az
irány, a mennyiben az ábrázoló geometria gyökereinek legvégső szálait
ide terjeszti ki és legelső táplálékát innen szívja magába. — A rajzoló
geometria ennélfogva két tanfolyamból állana: az alsó osztályokban a
geometriai alaktan volna veendő díszítményi rajzolással, a felsőbbekben
pedig az ábrázoló geometria gyakorlati tárgyak képeinek és árnyékainak
előállításával.
Az előadottakból kitűnik, mennyire méltó az ábrázoló geometria,
hogy ama tantárgyak sorába foglaljuk, melyek a középiskolai oktatás
anyagát teszik.
Lássuk most a részleteket. Előbb azonban tisztába kell jönnünk
az iránt, hogy mi a czélunk e tantárgygyal az új középiskolában. Ez nem
lehet más, a mint azt már kifejtettem, mint az, hogy a fiú megtanulja,
miképen lehet a téralakzatokat helyes megszemlélés után rajzban föl
tüntetni és viszont amaz összefüggést és viszonyokat kutatni, melyek a
téralak és az azt pótló rajz között vannak. — Hogy e kettős mun
kát nem helyettesíthetjük a kettő közül csak az egyikkel, azt már a nagy
Steiner is bebizonyította, mondván, hogy nagy út van ám még hátra a
szóbeli föloldástól a kézzel való előállításig. — Ha képesek vagyunk
biztos elvek szerint rajzolni azt, a mit átértettünk, a mit szellemi sze
münkkel magunk elé képzelünk, ha viszont a rajz után indulva, elkép
zelő tehetségünk segítségével könnyen magunk elé varázsolhatjuk ama
tárgyat, melynek képe előttünk van, akkor e nagy előny tudatában bizo
nyára nehezebb föladatokon is teszünk kisérlotet, a mi a technika és ipar
jelen fejlődési korszakában elvitázhatatlan nagy vívmány.
Másrészt meg el kell ismernem, hogy a nagy számú és terjedelmű
egyéb tantárgyak mellett óvatosan kell a középiskolában megválogatni a
földolgozandó anyagot és még inkább óvakodni annak csupán csakis
tudományos szempontból való tárgyalásától. — Eme fokon ajánlatos a
tantárgynak gyakorlati úton való földolgozása után törekedni. Mit hasz
nál a fiúnak, ha a folytonos elméletben elveszti a fonalat és nem látja és
nem érzi, hogy e tárgygyal tulajdonképen mit akarunk elérni ? Arra
kell-tehát törekedni, hogy az ifjúságnak minden fokon és mindig teljes
egészet nyújtsunk. Ezt pedig csak úgy érhetjük el, ha rövid elméleti
oktatás után azonnal a gyakorlati alkalmazás következik. Sőt gyakran
Magyar Pædagogia. III. 2.
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ez út megfordítottja biztosabban czélhoz fog vezetni, mint a száraz
elméleti, illetőleg elvont oktatás. Ki fogná helyeselni ama tantást pl. a
physikában, melynél az egész tananyagon egy huzamban végig nyarga
lunk és a kísérleti részt csak azután vennők elő ? nem fogná az ilyen
módszer a fiút untatni ? De ha mind a két irányt fölváltva alkalmazzuk,
•akkor az érdeklődést a tárgy iránt már elejétől fogva fölébreszthetjük és
mindig ébren tarthatjuk, a mire elkerülhetetlenül szükségünk van arra
nézve, hogy a czélt sikeresen megközelíthessük.
Lássuk, hogyan érvényesülhet ez az elv az ábrázoló geometriánál.
Az 1885. oktatási tervezetnek e tantárgyra vonatkozó intézkedései sze
rint pl. az árnyéktan nem tesz egy már önmagában vett elszigetelt me
rev egységet, hanem az egész tananyaggal, mint ennek egyik lényeges
kiegészítő része, szerves összeköttetésbe lépett. Ez a módszer kiterjeszt
hető továbbra is, ha sem az elemi feladatok elméleti föloldását, sem
pedig a testek előállítását egymástól függetlenül nem tárgyaljuk. Hozzuk
inkább ezeket természetes összefüggésbe, vonatkoztassuk egyiket a má
sikra, válaszszuk a szükséghez és a viszonyokhoz képest fölváltva az
egyik és a másik útat, hogy így az egyik támogassa a másikat.
Ezek után a következő módszert bátorkodom a t. szakférfiak elé
terjeszteni. — Két képsíkon való ábrázolást föltéve bemutatjuk a koczkát. E testen fölleljük a két képsíkot (a harmadik képsík e fokon, leg
alább kezdetben, elmarad), ezek a hátsó és az alsó lap. Ezekre projicziáljuk a koczka felső-mellső két csúcspontját. Ennyit vezetünk le a koczka
első szemléltetéséből. Most e testtől egyelőre eltekintünk és a pont projekczióinak előállítására vonatkozó tételekre térünk át. Ezután a koczka
átszögelőit, oldaléléit és oldallapjainak átszögelőit vóvén tekintetbe,
meghatározzuk a ferde, valamint a különleges helyzettel biró egyenesek
projekczióit. A ferde helyzetű egyenes tüzetes tárgyalása előtt egy, az
első képsíkon nyugvó merőleges gúlát mutatunk be és előállítjuk ennek
projekczióit. E gúla oldaléleinek projekcziói mutatják, hogy hogyan
nyerjük a tetszőleges helyzetű egyenes képeit, — Ezután áttérünk í*z
egyenes nyomaira, hajlásszögeire, valódi nagyságára stb. — Ezzel elég
ismeretet nyújtottunk arra, hogy a pont és egyenes árnyékát a kép
síkokra, de a gúla árnyékát is megszerkeszthessük. — A harmadik test,
a melyet bemutatunk és a melynek képeit előállítjuk, az egyenes hasáb.
Erről levezetjük a vízszintes helyzetű sokszögek képeit. Itt már a test
hátsó és elfödött részeire lehetünk tekintettel, a testet felülről, illetőleg
élűiről nézvén végtelen messzeségből.
Az említett három test fölhasználható a sík descriptio előállítá
sára. A gúlának metszete vízszintes síkkal föltünteti a gúla oldallapjai
nak, illetőleg a síknak fővonalát, míg a gúlát határoló egyenlőszáru
háromszögek magasságainak szemléltetése az esés vonalakra vezet. Itt
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tárgyaljuk a síkban levő egyenesek tulajdonságait, míg a gúla csúcs
pontját fölhasználhatjuk annak kimutatására, hogy a sík tetszőleges
pontjának képe nem esik bele a sík megfelelő nyomába.
Most oly ferde gúlát mutatunk be és állítunk elő projekczióiban,
melyet alapjával az első képsíkra helyezünk és melynek csúcsa a máso
dik képsíkban van. (Ez a különleges helyzet a ferde gúla előállítását
sehogysem nehezíti meg és mindig át lehet erről térni a legáltalánosabb
helyzetre.) Ezt a negyedik testet két sík metszésvonalának puhatolására
és szerkesztésére használjuk föl és ezzel az egyenes és sík közös pontját
is föl tudjuk keresni.
A gúla és hasáb metszete síkkal, egyenes átdöféspontja e testek
kel, e testek hálókifejtésük, pont és egyenes árnyéka e testekre, valamint
e testeknek egymásra ejtett árnyéka e részlet betetőzését képezik. Alkal
mazásul vehető : a tárgyalt testekből összeállított testcsoportozat, egy
szerű épület alap- és homlokrajza és egyéb technikai tárgyak két projekcziójának előállítása.
A hengernek és kúpnak projekczióikban való előállítását fölhasz
náljuk a kör projicziálására, a mit a téralakok helyzetváltoztatása (for
gatás) követ. A kúp és gúla, illetőleg a henger és hasáb alapja és sík
metszete között, valamint e síkmetszet képe és az illető képsíkba eszkö
zölt leforgatott helyzete között levő összefüggés a collineáczióra, illető
leg affinitásra, mint új és érdekes mértani rokonságra vezet. —
A hengerre és kúpra vonatkozó árnyéktani szerkesztések után ismét tet
szőleges csoportozatot állítunk egybe a tárgyalt testekből, megrajzoljuk
ezeknek projekczióit, majd saját-, egymásra és a képsíkokra ejtett árnyé
kaikat.
A gömb polár és diametrál síkjainak és diametrál vonalainak
szerkesztésénél a felületek érintési föladatai és szegélyvonalai általáno
sabb szempontból tárgyalhatok.
Ily módon az orthogonalis projekczióban való előállításhoz szük
séges tételek és eljárások ismertethetők és levezethetők az egyszerű
geom. testek szemléltetése alapján. Az előadott módszer kétségtelenül
előnyösebb, mint az, a melynél elejétől végig egy huzamban elméletet
tanítunk ; mert fölkelti a gyermek érdeklődését a tárgy iránt és a tér
szemléléshez jobban hozzászokik, ha elmélkedéseinket a bemutatott
testhez fűzzük és a fiú látja : miképen kapcsolódnak az egyes tételek
■egymásba és mennyiben támogatja az elmélet a gyakorlatot és fordítva.
Ha még egyik-másik ügyesebb fiú arra vállalkozik, hogy egyes tárgyalt
föladatokat, pl. a hasáb metszetét síkkal és a metszés által keletkezett
idom valódi nagyságának meghatározását a metsző síknak a képsíkok
•egyikébe eszközlendő forgatás által kemény papirosból előállítsa, akkor
a tárgy iránti érdeklődés és szeretet még jobban fölébred.
7*
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A vázolt eljárással csakis az ábrázoló geometria legfőbb elemeinek
levezetését Írtam le. Alkalmas helyen ezek kibővítendők még a tárgya
landó feladatok specziális eseteivel, két egyenesnek a térben elfoglalt
kölcsönös helyzetével, sík nyomainak előállításával adott részekből,
egyenesnek síkkal képezett hajlásszögével, sík képsíkszögével, két sík
hajlásszögével, egyenes és sík merőleges helyzetének tárgyalásával,
új képsíkok behozatalával, az árnyékszerkesztésnél föllépő affinitás
sal stb.
A mi azt a kérdést illeti, hogy az ábrázoló geometria egyéb előállítási
módjait, minő a czentral-, axonometrikus- és parallelprojekczió, az egysé
ges középiskolában vegyük-e ? arra nézetem szerint könnyű felelni. Ha
az idő engedi, akkor a czentrál projekczió — mint a legáltalánosabb elő
állítási mód — ismertethető. De a téralakoknak ábrázolására és az ábrából
a téralakokra való következtetésre, szóval : az e tantárgygyal elérendő
czél megközelítésére kezdetben kielégítőnek tartom az orthogonalis projekcziót.
Szorosan összefügg a megbeszélt tárgygyal az alsó osztályok szá
mára előírt rajzoló geometria. Az erre vonatkozó nézeteimet a követke
zőkben foglalom össze.
A szorosabb értelemben vett rajzoló geometria előiskolája a mathematikai tudományoknak és a szabadkézi rajzolásnak. Mert — a mint
azt már megelőzőleg jeleztem — magában egyesíti a geometria elemi
tárgyalását, a geometriai alakoknak és az ezek összetételéből álló díszít
ményeknek rajzolását. Hogy e kettős czéljának megfelelhessen, vagyis
hogy a matliematikának és a szabadkézi rajzolásnak biztos alapot nyújt
son, föl kell ölelnie egyrészt a geometriai sík- és téralakoknak szemlél
tetését, tulajdonságait, a részeik között levő kölcsönösséget és szerkesz
tését ; másrészt pedig a rajzolás követelte ismereteket, melyeknek fona
lán a tanulóban fölébresztjük a csinosság, tisztaság és szép ízlés iránti
érzéket, fejlesztjük kézi ügyességét a rajzoknak biztos és öntudatos
elkészítésében és rávezetjük arra, hogyan lehet gondolatainkat képben
föltüntetni és a bennünket környékező tárgyakat lerajzolni.
Mint a mathematikai tudományok előkészítője két részre oszlik..
Ezek a részek a geometriai alaktan és a geometriai szerkesztéstan a
síkban. Lássuk ezeket közelebbről.
A geometriai alaktan ismerteti először a síkban előforduló geo
metriai alakokat, nevezetesen a pontot, az egyenest, a szöget és az ido
mokat ; másodszor a térben előforduló mértani alakokat, t. i. a pontot,
az egyenest, lapot, lapszöget, testszögletet és testet. Ennélfogva kétféle
geometriai alaktanról szólhatunk : az egyik a síkalakok-, a másik a téralakok tana. Az egyik a felsőbb osztályokban veendő planimetriára.
készít elő, a másik pedig a testmértannak és az ábrázoló geometriának
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szolgáltatja a szükséges előismereteket. Mind az egyik, mind a másik
részben az elősorolt alakok ismertetése mellett a köztük levő összefüggésre
és viszonyításra ügyeljünk, kutassuk közös tulajdonságait vagy az eltéré
sek mibenvoltát. Az idomok tárgyalásánál az átszögelők és symmetriavonalaik tulajdonságai alapján megállapíthatjuk az idomok jellegét.
A három-, négy- és sokszögek symmetrikus volta azoknak bizonyos sza
bályszerűségét jelenti. E szerint a geometriai alaktanban a symmetriára — mint a geom. alakok egyik rokonságára, — továbbá az összeillőségre és hasonlóságra nagy gond fordítandó. - A testek átszögelő- és
symmetria síkjai a testek belsejében rejlő viszonyok kutatására vezet, a
mely alkalommal e síkokkal a testeket átmetszve gondoljuk és az elmet
szett részeket külön vizsgáljuk és kirajzoljuk. Ajánlatos a testeket külön
féleképen síkkal metszeni és az elmetszés által keletkezett részeket külön
kirajzolni, mert ez a fiúkat igen érdekli és gondolkodásra és a térben
levő alakok tulajdonságainak kutatására serkenti. Jó szolgálatot tesznek
« tekintetben a fiúk által kemény papirból készített testminták.
A geometriai szerkesztéstan a geom. alaktanban tanult tételekre
és az idomok tulajdonságaira támaszkodik. Itt kerülni kell oly szerkesz
téseket, melyek csak nehéz és a fiú előismereteinek vagy fölfogásának
meg nem felelő módon bizonyíthatók be. De megokolás nélkül ne
nyújtsunk egy szerkesztést sem ; mert az ilyeneknek semmi értékök
sincs és a fiút gépies másolásra szoktatjuk a helyett, hogy önálló gon
dolkodásra indítanák. Kerülni kell továbbá minden oly föladat szerkesz
tését, a mire a fiúnak a középiskolai tanulás alatt többé nem lenne
szüksége, mert ezen a fokon alapot kívánunk nyújtani a későbbi tanul
mányoknak. — A gyakorlati mértan beleszőhető az egészbe oly formán,
hogy a föladatok — a mennyire csak lehet — előbb a szabadban oldandók meg. Буеп föladatok a párhuzamosak és merőlegesek szerkesztése,
távolság közvetlen vagy akadálylyal való mérése, összeillő és hasonló
idomok szerkesztése, kisebb földterületek és tárgyak magasságiinak
lemérése. A tanulókat tehát minél többször vezessük ki a szabadba, itt
oldjuk meg velük a kitűzött feladatot és innen hozzunk anyagot a
további tanításhoz.
A görbe vonalak tárgyalásánál a symmetriához, hasonlósághoz és
összoillőséghez mint eddig ismert mértani rokonságokhoz — veszszük
még az affinitást. Ennek alapján a kúpszeletek egyik szerkesztési módja
már biztosítva van ; a további szerkesztést a geometriai helyre és a moz
gás törvényeire alapítjuk. Nagy gondot fordítsunk a vonalak fő- és jel
lemző részeire és azok szerkesztésére, ne csupán csak a görbe vonalaknak
pontok szerinti előállítására. A mely görbe vonalnak keletkezési törvé
nyét e fokon nem közölhetjük, azt ne is vegyük.
A rajzolást illetőleg is két irányban kell a tevékenységét fejlesz-

94

SZIRTES IGNÁCZ.

teni. Először is a mértani tananyagot rajzolják a fiúk. Itt az légyért
irányadó, hogy nem szükséges az egyes feladatok speczialis eseteit raj
zolni, hanem a megoldott föladatokat képviselő egy-egy példára szorít
kozni, nehogy ugyanazon szerkesztés ismétlődése által a fiuk munkája
nagyon fölhalmozódjék. — A rajzok csinos kivitelére törekedvén mellő
zendők a sok időt igénylő kihúzási módok, minők a pontos vonalak raj
zolása és a sok sraffolás, a melyek a szemet nagyon megerőltetik. —
A rajzlapok számát is korlátozni kell ; minden hat hétre legfölebb egyet
számíthatunk. Ugyanez áll az ábrázoló geometriai rajzokra is.
A mértani rajzolással lehetőleg párhuzamosan haladjon a díszít
mények rajzolása. Itt főképen a geometriai díszítményi rajzokat értjük,,
a melyek nagyobbrészt körzővel és vonalzóval készülnek. Azért ez a
tanult mértani alakokból veszi tárgyát. — A tömegtanítás módja szerint
nagy mintában bemutatjuk a tárgyalandó rajzot ; ebben fölkeressük az
ismeretes alakokat, melyekből az egész áll, a részeket külön kirajzoljuk,
további részekre bontjuk és ezeket is kirajzoljuk -— : analytikai mód
szer. — Azután a nyert részekből a tanár a táblán, a fiúk a rajzlapon a
bemutatott mintát összeállítják — : synthetikai módszer. — Egy másik
példán fordított útat lehet követni : a tanár megnevezi az alapidomokat,
a melyekből az egész állani fog ; az egyes részeket fölrajzoljuk, egymásba
való kapcsolódásukat megmagyarázzuk és föltüntetjük. Ez alkalommal a
munka minden stádiumában más más alakot nyerünk eredményül és ezek,
már miután a táblán is, a rajzlapon is elkészültek, nagy mintán bemutatandók, míg végre az egészet el nem végeztük, mire nagy mintában azt is
bemutatjuk. — E tisztán synthetikai eljárás mellett az elemeknek vagy
mintarészeknek az eleve kijelölt összeállítási módján kívül más csopor
tosítását is megpróbálhatják a fiúk és így aztán más főalakokat is nyer
hetnek. De mindezeknek a főalakoknak elemzése, azaz alkotó részekre
való bontása által ugyanazokra az alapidomokra akadunk, a melyekből
kiindultunk.
Az analytikai eljárást sikeresen alkalmazhatjuk még a testek, test
csoportok és azok síkmetszései által nyert részeknek külön kirajzolásá
nál, mely eljárás üdvös voltára már rámutattam.
A díszítményi rajzlapok száma se legyen több, legfölebb hat hetenkint egy.
A rajzlap csinosságát emelik a nagy gonddal rajzolt szép betűk ;
ezért a betűk mikénti szerkesztésére és írására is oktatni kell a fiúkat
annyival is inkább, mert a szépírásra szánt heti egy órában nem lehet az.
előírt tananyagon kívül még a díszbettíket is ismertetni.
(Pécs.)
S zirtes I gnácz ..

NÉMETORSZÁG É S SYÁJCZ KÖZÉPISKOLÁINAK T E S T I NEVELÉSE.

95

NÉMETORSZÁG ÉS SYÁJCZ KÖZÉPISKOLÁINAK
TESTI NEVELÉSE.*
A német tomaügy általános áttekintése.
Európa népei közül a németek voltak az elsők, kik a tulajdonképeni tornázást legkorábban felkarolták. Századunk első évtizedében
óriási harczizaj közepette a tornázás ügyét Berlinben Jabn karolta föl,
kinek buzdítására az csakhamar fellendült és a nép között is elterjedt.
Az állam is korán felfogván a tornázás fontosságát, bevitte azt
mindenütt az iskolákba s ez által olyannyira általánosította, hogy
manapság alig van városka Németországban, melynek ne volna saját
tornaegyesülete és csarnoka.
Legújabban pedig a testi nevelésnek eddigelé elhanyagolt egyik
legfontosabb tényezőjét, a játékot is felkarolták, a mennyiben számos elő
kelő állású és befolyásos egyének játékterek létesítése és a játéknak a
nép között való terjesztése czéljából nagy szövetkezetei alapítottak в
érdekében birodalomszerte nagy mozgalmat indítottak, melynek üdvös
hatása már észlelhető is.
Mindezekből láthatjuk, hogy Németországban a nagy társadalom
teljesen át van hatva a testi nevelés fontosságától, a mely jelenleg
magának a birodalomnak is egyik fontos tényezőjét alkotja. De maguk
a tornatanítók is büszkén emlegetik, hogy az ő czéljuk erőteljes, kitartó
embereket nevelni a hadsereg számára. S így is van a dolog ; az iskolák
derekasan kiképzett anyagot szolgáltatnak évenként a hadseregnek.

A német középiskolák tornaügye.
Németország középiskoláiban a heti torna-óraszám különböző.
Kendesen heti két vagy három tornaórában foglalkoznak a testi nevelés
sel, de akadtam olyan iskolára is, hol a torna facultativ tárgy s hetenkint csak egy órát szentelnek neki (Bréma).
A testi nevelés érdekében legtöbbet mível a tulajdonképeni porosz
állam. Az összes porosz állami iskolákban egy év óta hetenkint három
órában tanítják a tornát. Más német iskolákban (a gazdagabbb városo
kat kivéve, u. m. Lübeck, Hamburg) csak két tornaóra van hetenkint.
A tornaórák mellett azonban majdnem minden német iskolában
hetenkint egyszer játék is van felvéve az órarendbe s így a tanulók
* A vallás- és közokt. Miniszter Úrhoz intézett tanulmányúti jelentés.
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legalább három (a porosz intézetekben négy) órában végeznek test
mozgást.
Számos iskolában pedig lényegesen szaporítják ezen heti óraszámot
a felsőbb osztálybeliek kebelében alakított «tanuló-tornaegyesületek» és
a Kürturnen (szabadtornázás) órái által is.
Különösen felemlítendőnek tartom, hogy a németek az újabban
épült iskolákban még fürdőhelyiségek berendezése által is tökéletesítik
a testi nevelést.
A testi nevelés érdekében ezen felül egész Németországban iskolai
kirándulásokat is rendeznek, melyeket az állam is nagyban előmozdít,
így pl. a porosz államvasutak igazgatósága jelentékeny kedvezményben
(minden mérföld után 10 fillér) részesíti a kiránduló tanulókat, kik
minden előzetes kérvényezés nélkül, csak a rezető tanár igazolványának
előmutatása mellett, bármely állomáson fel- és leszállhatnak. Ilyen ki
rándulásokat kéthetenkint félnapra, vagy hónaponkint egy egész napra,
s évenkint több napra, sőt 2—3 hétre terjedőket is rendeznek.
Az ilyen havonkinti kirándulásokra, úgy tapasztaltam, hogy a
hesseni nagylierczegségben legnagyobb gondot fordítanak. Itt ugyanis
a közoktatásügyi miniszter egyenes rendeletére az egyes osztályok
havonkint egyszer egész napra kötelesek kirándulni. A kirándulási
napot maguk a tanárok a rendes előadási napok közül választják ki ma
guknak. Ilyenkor aztán játékkal és egyéb hasznos dolgokkal foglalkoznak
a tanulók.
A hesseni minisztérium nagyon fontosnak tartja a kirándulásokat,
a mennyiben az igazgatóknak meghagyta, hogy a havi kirándulásban
résztvett tanulók és tanárok névsorát a Minisztériumhoz terjeszsze föl.
A testi nevelés érdekében azonban nemcsak az állam, hanem maga
a társadalom és magánemberek is sokat áldoznak és nagyban elősegítik
felvirágzását. így pl. Brémában a takarékpénztár évről-évre majdnem
az egész tiszta jövedelmét jótékony czélokra ajánlja föl : fürdőhelyisége
ket rendez be és tornacsarnokokat épít. Ugyancsak itt alakult a játék
terjesztésére a «Verein für Beförderung der Spiele im Freien». Ezen
egyesület játéktereket bérel és felszerel és részben fizeti a játékvezető
közegeket is. Az ilyen bérelt területeken aztán a középiskolai tanulók
játszanak felváltva a felnőttekkel.
Ezekhez hasonló állapotokat találunk Bonnban. Valamennyi város
között azonban Frankfurt a. M. áldoz legtöbbet testnevelési czélokra s
fizeti legjobban a tornatanítókat. Itt ugyanis a városi polgári iskolákban
legújabban pompás fürdőhelyiségeket rendeztek be, melyeknek szerke
zete télnek idején is G perez alatt felmelegíti a vizet. Az úszást pedig a
fennevezett iskolák valamennyi tanulójára kötelezővé tették. Frankfurt
városa ezen czélokra évenkint 11,000 márkát áldoz. Egész Németország-
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ban a tornaórák az elméleti tárgyak közé részint délelőtt, részint délután
vannak beosztva.
A középiskolai testi nevelés tananyaga nagyban azonos a mi tan
anyagunkkal s magát a tanítási órát is úgy osztják fel, mint nálunk. Az
óra kezdetén ugyanis rend- és szabad- vagy társasgyakorlatokat végez
nek, s azután következik a szertornázás. Lássuk ezeket röviden rész
letezve.

Kend- és szabadgyakorlatok.
A hány iskolát csak alkalmam volt megtekinteni, mindenütt azt
tapasztaltam, hogy a tornatanárok a járásra és menetelésre s fegyelemre
rendkívüli súlyt fektetnek. Szakasztottan a porosz katonai lépés min
tájára tanítják járni a tanulókat. S ebben aztán annyira kitűnnek,
hogy pl. a mi iskoláink, talán 1—2-tőt kivéve, párhuzamba is alig állít
hatók velük.
A rendgyakorlatokat kimért pontossággal és önérzetes, sőt feszes
magatartással végzik. Ebben leginkább a berlini iskolák tűnnek ki я
még azáltal is, hogy itt a tanulók a szabadgyakorlatokhoz való felvonu
lásuk közben könyvecskéikből hazafias dalokat énekelnek. Ezen ének
elég csinosan hangzik ugyan, de magából a dalból rendesen hiányzik
az élet s a tanulók hanganyaga is gyönge, színtelen, inkább hivatalból,
semmint lelkesedésből látszanak énekelni.
Különösen katonás tartással lépnek ki a Falk reálgymnasium
tanulói.
A legszebb rendgyakorlatok egyikét azonban nem a berlini isko
lákban, hanem Görlitzben láttam végezui, ezek azonban inkább niűreudgyakorlatok számba mennek s nem egészen az iskolai testi nevelés kere
tében mozognak.
Valamennyi német iskola között a rendgyakorlatokban legelső
sorban a karlsruhei, Maul tornafelügyelő vezetése alatt tűnik ki. Maul,
véleményem szerint, Németországban legelső szakembere az iskolai testi
nevelésnek. Szinte hihetetlenül hangzik, de úgy áll a dolog, hogy Maul-t
különösen éjszaki Németországban nem igen ismerik, vagy nem akarják
ismerni s inkább agyon hallgatják. Maul egy önálló tornarendszernek
vetette meg alapját s az ő vezetése alatt álló iskolákban a testi nevelés
ügye leginkább virágzik.
Egy egész délután folyamán alkalmam volt megfigyelni az ő
turninspekturátusa alatt levő iskolák rend- és szabadgyakorlatait 8 csak
annyit mondhatok, hogy tanulókat oly kedvvel, önérzetesen s oly katonás
magatartással kilépni sehol sem láttam, mint itt.
A szabadgyakorlatokat, úgy tapasztaltam, általában kedvelik Né
metországban. En a szabadgyakorlatoknak, habár teljesen ismerem test
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képző hatásukat s fontosságukat a testi nevelés terén, olyan feltétlen
híve még sem vagyok.
Nagy kár azonban, hogy a német tornatanítók legnagyobb része
a szabadgyakorlatokat inkább a csarnokban végeztetik, mintsem a sza
badban, holott a mint láttam, gyakran árnyékos udvar állott rendelkezé
sükre. -— Ez iránt felvilágosítást kérvén, feleletül kaptam, hogy a zárt
helyiségben való vezénylés nem veszi annyira igénybe a vezénylő tanár
torkát, mint a szabadban való vezénylés . . . .
Különösen megemlítendó'nek tartom, hogy a tornatanárok szerek
kel szeretik végeztetni a szabadgyakorlatokat, s ekkor aztán a tanulók
is nagyobb hajlammal viseltetnek irántuk. Ugyanezen jelenséget tapasz
taltam minálunk is. Egészen helyes.
A szabadgyakorlatokat egységes vezényszóra végzik mindenütt
Németországban, a mit magunkról eddigelé, sajnos, nem mondhatunk.
A szabadgyakorlatok összetettebbek és nehezebb kivitelűek mint a
mieink, de nagyobb gyakorlottságot is igényelnek ; a tanulók azonban
megfelelően is iskolázottak hozzá, minden vezényszót megértenek oly
annyira, hogy számos helyen a tornatanár egyenes vezényszavára meg
kezdik a gyakorlatokat.
A tanulóknak ezen gyakorlottsága a tanítók lelkiismeretes műkö
désére vall, valamint arra is, hogy az előírt tananyagot pontosan elvégzik.
Különösen a berlini iskolák tűnnek ki a szabadgyakorlatokban s
ezek élén kivált a Ealk-reálgymnasium.
Ezen intézet érdemes igazgatója egy délután folyamán szíves
volt a tanulókkal az intézet udvarán és pompásan berendezett csar
nokában az intézet egész testnevelési rendszerét bemutatni. Maga az
igazgató is szakember a tornából s rendszerint a VIII. osztályban tanítja
a tornát. Szinte meglepetéssel néztem a tornatéren azt a ritka jelenséget,,
midőn Bach igazgatót rövid tornakabátban, vasbottal a kezében, inté
zete három legfelsőbb osztályának élén a tornaudvarra felvonulni és
nehezebb kivitelű vasbotgyakorlatokat vezényelni láttam.
Annyi bizonyos, hogy minden intézet igazgatóján igen sok múlik,
milyen állapotban van a vezetése alatt levő iskola testi nevelésének
ügye. Elénk bizonyítéka ennek épen a Falk-reálgymnasium, mely
véleményem szerint Berlinben e tekintetben az összes intézetek között
a legelső helyen áll.
A többi német intézetben, melyet láttam, jó közepes eredmény
nyel végezték a szabadgyakorlatokat. De valamennyi németországi iskola
fölé a szabadgyakorlatok terén is a Mául tornafelügyelő alatt álló karlsruhei iskolát kell helyeznem.
Ezen intézet tanulói páratlan elegancziával s oly határozott biz
tossággal végzik a szabadgyakorlatokat, a mint azt sehol sem láttam.
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Ha a németországi iskolák rend- és szabadgyakorlatainak ered
ményét összehasonlítjuk a mi iskoláink eredményével, úgy be kell val
lanunk, hogy e tekintetben meglehetősen mögötte állunk a németeknek.
Ennek hátránya azonban különösen iskoláink túltömöttségében,
kellő számú és felszerelésű tornacsarnokok hiányában keresendő.

Szertornázás.
A német testnevelési rendszer nagyjából szertornázáson alapul.
Igaz, hogy a német tornarendszer nagy alapvetői a szabadban való moz
gást és játékot, a mint azt saját szavaikból és tetteikből tudjuk, a test
ápolására egyik legfontosabb kelléknek tartották, mindazonáltal idők
folyamán a körülmények és viszonyok úgy hozták magukkal, hogy az
iskolai testi nevelés ügye zárt helyiségekbe, a tornacsarnokokba szorúlt.
Ennek az lett természetes következménye, hogy a németek a csarnokok
ban található szerekre fektették a fősúlyt s a szertornázás kiváló műve
léséhez láttak.
A szertornázást is kidolgozott tanterv alapján, általában jó ered
ménynyel gyakorolják. Maguk a tanulók jól ismerik a gyakorlatok
neveit, s általában a szertornázásért lelkesednek.
A torna aluli fel
mentések ritkák.
A szertornázás terén is újból a berlini iskolákat kell megdicsér
nem, s ezek élén a már több Ízben említett Falk-reálgymnasiumot. Ezen
intézetben a szertornázásnak legkülönbözőbb nemeit ápolják. Itt láttam
igen szabályosan vezetett iskolatornázást és csapattornázást egyaránt.
Ezenkívül nagyban gyakorolják itt a rúdugrást, kődobást, továbbá a
gerely- és kopjavetést is.
Általában feltűnt nekem, hogy a gerelydobást majdnem minden
intézetben tanítják, nemcsak Berlinben, de másutt is Németországban, s
a tanulók szeretik is. Nagyon kívánatos volna, ha ezen olcsó és mulat
tató szer minálunk is meghonosulna.
A görlitzi gymuasium kicsiny, szánalmas kinézésű s nagyon
hiányosan felszerelt tornacsarnokkal bír, s ha nem volna oly pompásan
berendezett torna- és játéktere, akkor itt a testi nevelés ezen ága nagyon
mostohán állana.
Lübeckben, a pompásan berendezett teljesen új tornacsarnokban
minden kritikán alul álló tornázást láttam. Valamivel nagyobb rendet
találtam a lübecki Katharineumban, de azért itt is nagyon gyöngén folyt
a tanítás.
Hamburgban csak azon intézetek tanulói mutatnak be rendes
iskolatornázást, kik a «Hamburger Genossenschaft»-nak nagy torna
csarnokában tornáznak.
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Brémában az állami iskolákban a tornázás nem felel meg a viszo
nyoknak, úgy látszik nem is fordítanak kellő gondot reá. A két legfelsőbb
osztályban a torna csak fakultatív tárgyként szerepel. Ezen két osztály
tanulóiból alakult tornaegylettel vélik pótolliatónak a rendes tornát ! Az
ilyen intézkedés mindenképen rossz intézmény, mert egyáltalán nem éri
el a czélját, a mely miatt tulajdonképen létesült. — Nem szabad a közép
iskolában a tanulók szabad akaratára bízni oly dolgokat, melyekre, épen
az ifjúságnak jól felfogott érdekében, kell, liogy ez kötelezve legyen.
A brémai reáliskolában a három legfelsőbb osztályban is csak egy
tornaóra van. Szertornázásuk aránylag kielégítő.
Hannover igen sokat áldoz a testi nevelésre s iskoláinak torna
ügye mintaképül szolgálhat még Németországban is. Pompásan felszerelt
tornacsarnokaiban kitűnő erők működnek.
A Kaiser Wilhelm állami gymnasiumban több órán át volt alkal
mam a tornatanítást megfigyelni. Itt gyakorolják nagyban a játékot.
Ennél még jobb tornázást láttam a városi iskolákban, különösen
a lyc. I-ban. Itt a szorosan vett iskolai tornázás minden tekintetben
kifogástalannak mondható, a mi nem is csoda, hiszen épen a fokozatos
iskolai szertornázásnak legelső mestere, Puritz a vezetőjük.
Épen ilyen kitűnő tornázást észleltem a lyc. II-ban is, hol a
tanulók a csarnokokban és az udvaron végezték gyakorlataikat.
Braunschweig inkább a játék terén híres, de azért a tornázásban
is kiválók, különösen a Hermann tornafelügyelő alatt álló új gymnasium.
Kölnben a tornatanítás egyáltalán nem áll az őt megillető szín
vonalon. Egy oly nagy és gazdag várostól sokkal több érdeklődést vártam
a testi nevelés iránt.
E tekintetben aztán a nagy Köln példát vehetne a kis Bonn-tól,
hol különösen Schmidt orvos és Schröder tanár buzgólkodnak a torna s
a játék fellendülésén.
Szászország iskoláiban a testi nevelés ügye iránt csak legújabban
mutatkozik nagyobb érdeklődés, de azért még sem akkora, mint a porosz
állami iskolákban.
A szász iskolákban heti két órában tanítják a tornát jelenleg is,
melyek éppen úgy mint a porosz iskolákban, a délelőtti és délutáni elmé
leti órák közé vannak beosztva.
Drezdában több középiskola tanulói a Turnlehrerbildungsanstaltban, a kitünően berendezett tágas tornacsarnokban és udvarán tor
náznak. - A felsőbb osztálybeli tanulók tornaegyletekbe iratkoznak
és ezekben gyakorolják be magukat különösen a szertornázásban. S mivel
Drezdában 11 ilyen egylet létezik, a beléjük iratkozott tanulók száma is
jelentékeny. így az egyletek az iskolák testnevelési ügyét lényegesen
előmozdítják.
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Lipcsében, képviselőválasztások miatt szünetelvén az előadás, nem
volt alkalmam a tanulók tornázását megtekinteni ; csak két igazgatóval
értekeztem ez ügyben, de semmi különöset nem mondhatok intézeteik
ről. A felsőbb osztálybeliek itt is egyletekben tornáznak.
A hesseni nagyherczegi iskolákban is kétszer tornáznak hetenkint,
de itt már jóval gyöngébben folyik a tanítás.
A badeni nagyherczegségben a testi nevelés minden sikere Maul
tornafelügyelő nevéhez fűződik.
A karlsruhei iskolák szertornázásban is a legelsők Németország
ban. A szertornázás anyaga osztályonkint itt oly szakszerűen van fel
osztva és betanítva, a milyet sehol sem találtam. Minden karlsruhei
tanuló a tanítás folyamán annyi erőre és ügyességre tesz szert, hogy képes
az év végén az osztálya számára előírt legnehezebb gyakorlatot is
végezni. — S ebben ők határozottan túlszárnyalják a többi német is
kolákat.
Karlsruhéban a szó szoros értelmében csakis iskolai szertornázás
folyik ; itt mutatványos gyakorlatot senkitől még gyakorolni sem lát
tam. Az egész ifjúság az előírt tanterven belül mozog a szertornázás
ban, a mi sehol sem észlelhető. És ez a valódi mintaképe a szertornázásnak.
Ezenkívül Karlsruhéban a szertornázásnak különös nemét is
láttam, mely különbözik a szokásostól s czélszerűségénél fogva utánzásra
méltónak tartom. Ugyanis a felsőbb osztálybeliek csapattornázás alkal
mából pl. ha három csapatban tornáznak, mind a három csapat egyidőben egynemű szeren tornázik. S mivel a csapatok erő és ügyesség
szerint vannak összeállítva, a szemlélőnek alkalma van az egyes gyakor
latoknak keletkezését, illetőleg fokozatos betanulását, szóval az egész
munkának a fejlődését is láthatni.
Ezen módja a szertornázásnak, ha nálunk meghonosulna, főleg a
tanítás szempontjából igen fontos újítás volna, melylyel kiváló ered
ményeket lehetne felmutatni.
Midőn itt különösen kiemelem, hogy a karlsruhei iskolákban a
műtornázásnak még nyomát sem találtam, teszem ezt azért, mivel a
legjobb iskolákban is, hol még oly szabályszerűen végezték a szertornát,
mutatványos gyakorlatok terére lépve, túlléptek a czélon. -— így pl. az
Andreas-utczai gymnasiumban Berlinben a tornatanár kiválóan a műtornázásra fektet nagy súlyt. Igaz, hogy kiváló eredményeket tud fel
mutatni több tanulójával, mindez azonban a tömeg rovására történik,
a mely az ilyen tanítási mód mellett elmarad és kedvét is veszti.
Sőt még a testi nevelés terén minden tekintetben kitűnő Fáik
reálgymnasiumában is erősen dívik a műtornázás. De leginkább túl
hajtva tapasztaltam ezt a joachimsthali gymnasiumban Berlinben.
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Ebben a város szélén egyedül álló imposans épületben összesen
600 tanuló nyer oktatást évenkint. Az alumnisták az épület földszintes
helyiségeiben laknak. Az intézet minden nevelési eszközzel bőven el van
látva s berendezése is minden tekintetben mintaszerűnek mondható,
kivévén a hálószobákat, melyek határozottan kicsinyek s a melyekbe
egyenként 12 ágy van a szó szoros értelmében beszorítva.
A testi nevelés czéljából egyéb helyiségeken kívül az épület egyik
földszintes végében pompásan berendezett nagy fürdó'ház van elhelyezve.
Itt várakozott reánk vagy 20 növendék, egytől-egyig mind kiválasztott,
izmos, erős testalkatú fiatal ember, kik adott jelre, nehéz tornagyakorlat
segélyével a vízbe ugrottak s benne páratlan ügyességgel mozogva, köz
ben oly bravourös mozdulatokat (kettős szaltó) végeztek, melyeket csak
czirkuszok porondjain lehet látni.
A fürdőhelyiségből az intézet tornacsarnokába mentünk át, mely
elég tágas, de máskülönben kopott, ezen intézethez nem illő szerekkel
van berendezve.
A tornacsarnok mellett elterülő tágas téren mutatták be a szer
tor názásban való ügyességüket a növeudékek. Megvallom, hogy mind a
gyakorlatok kivitelében, mine a segélyadásban kiváló ügyességet fejtet
tek ki. Csak egy baj volt a dologban, az t. i., hogy itt csak ugyan
azon tanulókat láttam tornázni, kiknek képességeit már a fürdőházban
is megcsodáltam.
A tornatérről átmentünk a játéktérre, hol harmadizben találkoz
tam e fáradhatatlan ifjakkal.
Magában véve dicséretre méltó dolog az, ha ilyen előkelő intézet
ben akad egynéhány kiváló ügyességű tanuló, de a mint azt a «Joachimsthali» gymnasiumban találtam, különösen csak a látványos gyakorla
tokra fektetni a fősúlyt, atz teljesen elhibázott rendszernek tartom.
Sokkal inkább szerettem volna nagyobb tömegeket látni tornázni,
magát a tömeget mozogni, e helyett azonban csak 20 jól begyakorlott
tornászt láttam, pedig az intézet igazgatósága előzetesen értesült láto
gatásunkról.
A német tanulóknak és vezető közegeiknek a műtornázás iránt
tanúsított ilyen előszeretetének okát leginkább abban az általánosan dívó
szokásban találom, melylyel utazásom közben majd mindenütt talál
koztam.
Ugyanis az iskolákban a tornaóra elején a tanulók az úgynevezett
szabadtornázás idején (Kürturnen) gyakorolják be magukat a nehezebb
kivitelű gyakorlatokba. A tanár ilyenkor megengedi nekik oly nagyobb
erőt és ügyességet igénylő gyakorlatoknak betanulását, a melyeknek
gyakorlása a rendes tornaóra alatt máskülönben tilos.
A «Kürturnen» intézménye tehát amolyan összekötő kapcsot ké
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pez a rendes iskolai tornázás és műtornázás között, s mivel e kettő szoros
összefüggésben áll egymással, a mennyiben egyik a másikának folyta
tásául tekintendő, nagyon könnyen megesik, a mint azt számtalan példa
is bizonyítja, hogy a rendes iskolai szertornázás alkalmából túllépnek
a határon.
Maga a «Kürturnen» intézménye elég veszélyes ugyan, mert gyak
ran szélsőségekre ragadja a tanulókat, de viszont kellő felügyelet mellett
a tanulók torna-kedvét igen növeli.
A szertornázás ezen módját oly intézetekben, hol a tanulók száma
osztályonkint 20—30 főből áll, még lehet gyakorolni, de 50—60 tanuló
nál, mint pl. nálunk, ezen intézmény csak rendetlenségekre s esetleges
szerencsétlenségekre szolgáltat alkalmat. Részemről csak nagyon kivé
teles esetekben tartom megengedhetőnek, ott, hol a tornatanár feltétle
nül ura a helyzetnek.
A német iskolákban sokkal alaposabban mívelik a szertornázást,
mint minálunk, osztály és csapattornázásban egyaránt. Mig a német in
tézetekben majd mindenütt rendes osztálytornázás folyik, addig minálunk a szertornázásnak ezen neme szinte ritkaság számba megy, pedig
az iskolai szertornázás épen az osztálytornázáson alapul. Ennek oka
kizárólag csarnokaink elégtelen felszerelésében keresendő.
(Folytatjuk.)
O ttó J ó z s e f .

LEVÉL A SZERKESZTŐHÖZ.
Tisztelt Szerkesztő Úr !
Jelen soraimban két ügyet óhajtók becses lapja útján Társaságunk
t. tagjainak a figyelmébe ajánlani.
Egyik Radó Vilmos barátomnak felolvasásában található az a két
pont, a melyekben igénytelen nézeteimmel foglalkozik.
Szerinte nem kívánatos, hogy neveló'nők némi előnyben részesül
jenek, ha igazgatói állomás betöltéséről van szó.
Felolvasó t. barátom nagyon véknyan érvelt óhajtásom ellen, s
én inkább sejtem, mint tudom, hogy ő mit gondolt. Véleményem sze
rint ő azt gondolta, hogy nálunk a nevelőnőknek előnyöket biztosítani
bajos, sőt veszélyes dolog. Ugyanis a születési és pénz-aristocraták
nálunk túlságos befolyást gyakorolnak az intéző körökre. Bizonyítják ezt
azok a tanfelügyelők, a kik, mint nevelők, jutalomdíjul nyerték állomá
sukat, s a várakozásnak épen nem feleltek meg. Nem barátai lettek a
népnevelésügynek és néptanítóságnak, hanem kis aristocraták gyanánt
mulatozták át a munkásságra szánt éveket...
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Igaz, hogy ezek az alakok szomorú emlékei a múltnak ; de egy
szersmind sok üdvös tanulságot szolgáltattak.
A democratiának és önzetlen hazaszeretetnek tisztultabb időszaká
ban hasonló esetek már vajmi szórványosan fordulnak elő. Aristocratáink és minisztereink nemcsak azt tanulták meg, hogy az ily alkalma
zottakkal könnyen lejárhatja magát az ember ; hanem azt is, hogy e
hazában mindenkinek képeznie kell magát, mivel ellenkező esetben —•
nincs számára hely.
Más oldalról tekintve az aristocraták körében eltöltött éveket,
annak becse az igazán komoly, nyugodt lélekre kiszámíthatatlan. Azt a
sokoldalúságot, a melyre nőigazgatóinknak szükségük van, sőt azokat a
követelményeket, a melyekkel a nevelőnőt alkalmazó családok bírnak,
csak azok ösmerhetik föl valódi mivoltukban, a kik kczvetetlen tapasz
talatokat szereztek. Mindenik aristocrata-családban van olyan élemedettebb hölgytag, a kinek beszéde oktatás, életnézete a valódi bölcseség.
Ezeket élvezni, befogadni s intézet élén érvényesíteni : a nevelésügyre
nézve igazi nyereség.
Általában igen kevés igazgató van nálunk, a ki hivatását — a
külső jelekből Ítélve — jól fogta fel, s a mennyiben a nőigazgatók be
váltak, azok mint nevelőnők lettek kiválóbbakká.
Ez tény. S ez az az alap, a melyen állva kérem az előnyt azon
nevelőnők részére, a kik helyökön bölcsebbekké és nem •— sajátlagosabbakká fejlődtek.
A vak protekczió mindent elronthat, de ebből a vakságból az ön
érzet már minket is meglehetősen kigyógyított.
A másik pont, a melyet Eadó barátom felolvasásában érintett, az
elhelyező czégtáblákra vonatkozik. E kérdésben épen nem hajlandó az
én t. barátom nekem igazat adni. Az ő democrata érzése nem tiltakozik
az ellen, ha kocsis, szakács, szobalány, inas és nevelőnő, mint a vegyes
kereskedésben az áruczikkek, egy táblán, egy helyiségben és egy lajstrom
ban szerepelnek. — Nem tehetek róla, de érzékemet ez kínosan érinti.
Abban a társaságban én már kerestem s találtam is nevelőnőt, s épen
azért tudom, hogy ez az állapot tarthatatlan. A petróleum és a kifli egy
formán hasznos czikkek, de nem szeretem, ha petroleumos kézzel valaki
a kiflihez nyúl, mert többnyire csekély érintkezés is elég ahhoz, hogy az
megrontsa az ember ízletes eledelét. Eendezetlen, primitív viszonyok
között sok megjárja ; de azontúl mindennek a magasabb életigényekbez
kell alkalmazkodnia. S ez nem vétség a democratia ellen, hanem meg
tisztulása annak, a mi zavaros volt.
T. szerkesztő úr ! Ezekben óhajtottam E. Y. t. barátom ellenkező
véleményére válaszolni. Legyen szabad most levelem másik pontjára át
térnem !

105

ÚTBAIGAZÍTÁSOK, ÉSZREVÉTELEK.

Társaságunk napirenden tartja a milleniumi kiállítás ügyét. Ezt
nagyon okosan teszi. S szívesen veszi a hozzászólást ahhoz, hogy nemzet
közi pædagogiai kongresszust tartsunk-e ?
Erre kérdésre vonatkozólag szavazatom is az, hogy lehetőleg sze
rény keretben mozogjunk, de tartalmasán. A nagy mondások időszaká
ból lépjen ki Társaságunk s hütse azok vérét, a kik szeretnek nagyot
markolni. Hiszen százezer kérdés megoldása vár ránk, a melyek érdeke
sek és a nemzeti követelmények sorozatából valók.
Az azonban forró óhajtásom most is, mint volt 1885-ben, hogy
tartsunk egy közös pædagogiai értekezletet a Lajtán-túli tanítótársak
kal ! Ennek szükségességét lehetetlen nem érezni s hasznos következmé
nyeit nem lehet előre nem látni. Mi, a kik arra vagyunk hivatva, hogy
testvérekké neveljük ezt a két szövetkezőt ; mi, tanítók, hogyan lehet
tünk el eddig is a nélkül, hogy üdvözöljük egymást, kezet szorítsunk s
fölismerjük egymásban a valódi bajtársakat. Hol állana ma e két testvér
állam egymás iránti kedvező hangulata, ha módot kerestünk volna arra
nézve, hogy egymást igazán meggyőzzük, felvilágosítsuk, megnyerjük.
Ez a találkozás a mi nemzeti nagy ünnepünknek egyik leglénye
gesebb momentuma lenne, s ha a tanítóság működése csakugyan oly
irányadó, mint azt Bismarck mondotta volt, az esetben kétségkívül
nyitányául szolgál annak a boldogabb ezredévnek, mely után oly sokan
epedeznek s a melyért oly sokan elvéreztek.
Ezeket tisztelettel ajánlva a Pæd. Társaság tagjainak becses figyel
mébe, maradok
Budapesten, 1894. febr. 3.
t. szerkesztő úrnak
kiváló tisztelője
K erékgyártó E lek .
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7ik kérdés. Szükséges-e az órarend szerkesztésében bizonyos elvszerűséggel eljárni ; és melyek volnának erre nézve a vezető szempontok 9
8ik kérdés. Sok középiskolában u. n. naplót vagy diariumot
használnak a tanultak fixirozására, összegyűjtésére stb. Mi e tanítóeszköznek tulajdonképi szerepe 9 Csak az esetleg ki nem elégítő tan
könyvet akarja-e pótolni 9 Vagy egyéb methodikus szükségleteknek
szolgál 9 S hogyan kell vele bánni 9
9ik kérdés. Szabad-e a tanítónak tanítás közben könyvet hasz
nálni 9 Mikor szabad és mikor nem 9
Kérjük az érdeklődők hozzászólását.
Magyar Pædagogia. III. 2.
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VEGYESEK.
— A hesseni gymnasiumok revideált tanterve.
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3
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+ i

7
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6
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3

3

23
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N ém et

4

3

2

2

3

3

9

9
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7

7

7

7

7

—

—

—

6

6

6

6

—

—

5

3

3

3

F ö ld ra jz

2

3

M a tlie m a tik a

3

G örög
F ra n c z ia

...

T ö rté n e le m

2

2

A
Ösz- A ko porosz
rábbi
sze- hoz
ta n 
sen képest tervhez
képest
18

2
4

...

2

0.
II.

V allá sta n
L a tin . . .

2

u.
II.

3

3

3

3

3

27

—

+ 1

4

2 l 3
4
4

4

4

4

4

4

35

—

+ 1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

18

—

—

2

2

2

1

1

—

—

—

—

8

—

—

5

—

265

—

+ 1
+ 13

T erm észetrajz- és ta n
B ajz

...

ír á s ...
Ö sszesen

...
__
...

3
27

2
28

30

30

30

30

30

30

30

Ezekhez járul 2—2 óra torna és átlag 2 óra ének. Lehetó'ség sze
rint ezek az órák sem teendők szabad délutánokra.
A tantervből álljon itt röviden a latin nyelvre vonatkozó rész.
A latin nyelvi oktatásnak feladata megvetni az alapját általában a
grammatikai tudásnak és közvetíteni a latin irodalom megértését.
A Sextában tanulják a szabályos alaktant a deponensek kizárásá
val. A Quinta ismétli és megerősíti a szabályos alaktant s hozzáfűzi a
kivételeket, valamint a legegyszerűbb syntaktikai szabályokat. A tanul
takat olvasó- és gyakorló-könyv segítségével gyakorolják be. A Quartának
feladata a congruentia főbb tanai, a pronomenek, præpositiôk és casusviszonyok. A Tertia a grammatikát főbb tanaiban befejezi. Mint általá
ban minden grammatikai tanításban, minden fokon lehetőleg az inductiv módszer alkalmazandó a szabályok megnyerésére. A Quartától
kezdve jó példamondatok megtanulására is súlyt kell helyezni. Az egyes
tanártestületeknek meg kell egyezniök egy minden osztályon át meg
tartandó példagyűjtemény megállapítására nézve. A szabályok megtanu
lását szó- és írásbeli fordítások támogatják. A Secundában és a Prímá
ban a grammatikai képzést meg kell erősíteni és bővíteni ; erre valók
írásbeli és szóbeli gyakorlások. Az írásbeli gyakorlatok rendesen az osz
tály olvasmányához fűződjenek.
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Az írók olvasása a Quartában kezdődik Corn. Nepossal és Phredrussal vagy e két íróból részleteket tartalmazó clirestomathiával és a
Tertiában Caesarra és Ovidiusra terjed ki. — A Secundában Cicero könynyebb beszédei, Cnrtius Butus, Sallustius, Livius, ez utóbbi minden
esetre egy éven át, a prózai olvasmány ; a költői : Ovidius és Vergilius ;
a Prímában Cicero nagyobb beszédeit, leveleit, rhetorikus és philosophiai műveit, továbbá Liviust, Tacitust és Horatiust olvassák. Más írók
csak kivételesen és korlátolt terjedelemben engedhetők meg.
A prózai olvasmány — mind a latin, mind a görög — a legbenső
kapcsolatba hozandó a történeti tanítással.
Minden fokon, az alaposság koczkáztatása nélkül, lehetőleg terje
delmes olvasásra kell törekedni.
Mindkét ókori nyelvben előkészület nélkül is tartandó szó-és írás
beli gyakorlat. Az írók úgynevezett prceparatiója általában az iskolában
végzendő.
A költői olvasmánynyal össze kell kapcsolni a prosodiát és a metriát. — Több író olvasása egy időben lehetőleg mellőzendő. Latinból
németre és viszont való fordítások és megfelelő variatiók mentül gyak
rabban alkalmazandók. Minden fokon különös súlyt kell helyezni latin
szókincs szerzésére. A prózai és költői olvasmányból alkalmas helyek könyv
nélkül tanulandók. — Minden olvasmánynál nagy gondot kell fordítani
a szabatos olvasásra s a quantitas szemmeltartásüra.
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Évi nagy-gyülés Í894. évi január hó 20-án.
Jelen vannak: Heinrich Gusztáv mint elnök; Badics Ferencz,
Bokor József, Csengeri János, Ember János, Erődi Béla, Ferenczy József,
Fináczy Ernő, Göőz József, Hegedűs Károly, Heller Ágost, Lakits Ven
del, Málnai Mihály, Mártonffy Márton, Nagy László, Badó Vilmos,
Velősy Lipót, Veródy Károly, Zsengery Samu, Trájtier Károly ; utóbbi
mint jegyző.'
I. Elnök üdvözlő szavakkal az ülést megnyitja s felszólítja Ember
János r. tagot előadásának megtartására. Felolvasó : «Л népoktatási tör
vény revisiójá»-ról értekezik. A kérdéshez hozzá szólnak : Mártonffy Már
ton, Heinrich Gusztáv elnök, Bokor József, Verédy Károly. Elnök meg
jegyzi, hogy о kérdésről valószínűleg többen óhajtanak nyilatkozni, azért
a részletes megvitatást későbbi időre kell halasztani.
II. Titkár felolvassa a Társaságnak múlt évi működéséről szóló
jelentését, mely a következő :
8*
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Titkári, jelentés a Társaság Í803. évi működéséről.
Tisztelt Társaság !
Egy év bizonynyal kevés idő arra, hogy bármely tudományos tár
saság, főkép alakulása kezdetén s anyagi eszközök híjján, valami nagyot
alkothasson ; elég, ha egy pár kővel szilárdabbá tehette a megvetett ala
pot, elég, ha néhány nyommal mélyebbre áshatta a medret, melyben a
kitűzött ezél felé haladnia kell.
Ilyen munkát végzett társaságunk is az elmúlt 1893-dik, fennállása
2-dik éveben. Mindenekelőtt folytatta az első évben megkezdett szervez
kedést, a februári gyűlésen 13 új rendes tag megválasztásával az alap
szabályokban meghatározott számra emelvén a rendes tagok számát.
Közűlök hárman azzal tették emlékezetesebbé e választást, hogy belép
tek társaságunk alapító tagjai sorába, mégpedig: Breznyik János kir.
tanácsos, selmeczbányai lyceumi igazgató 50 frttal ; Mayer Béla ez. püs
pök, kalocsa-egyházmogyei főtanfelügyelő 50 frttal; Zirzen Janka, a
budapesti állami tanltónőképző-intézet aranyérdemkeresztes igazgatója
100 frttal.
A külső tagok száma, a rendes tagokká választottakat és elhúnytakat leszámítva, 1893 végén 515-re emelkedett. Ezek közt azonban csak
42 volt új. Az első évi tömeges jelentkezések után mindenesetre feltűnően
csekély szám. A tartózkodásnak okát nem kereshetem a társaság műkö
désével való elégedetlenségben, — mert az a működés épen az első év
ben, a szervezkedés munkái közepett is olyan volt, mely mindenkit
kielégített, sőt meglepett. Nem kereshetem abban a mozgalomban sem,
mely a múlt év elején egyebek közt a különböző tudományos társaságok
ból való kilépésben kereste az anyagi helyzet javulását. Ez a mozgalom
társaságunkat egyáltalán nem érintette. A tartózkodásnak vagy helyeseb
ben a csekélyebb mérvű jelentkezésnek okát én másutt vélem feltalál
hatni. Hadd bocsássák előre egy pár statisztikai adatot. Míg a rendes
tagok sorában a tanügyi administratio, a felső- és középiskolák, a tanító
képző-intézetek, a kereskedelmi-, polgári- és népiskolák kellő arányban
vannak képviselve : a kültagoknak aránytalanul nagyobb fele (515 kö
zül 282) középiskolai s csak alig ötödrésze (515 közül 97) szorosan vett
népiskolai. Ezek a számok igen beszédesek. Világosan mutatják, hogy
ez utóbb említett körbe csak véletlenül vagy épen nem jutottak el sem
a társaság megalakulását s czéljait körvonalozó értesítéseink, melyeket
pedig minden tanügyi hatóságnak és tanfelügyelőségnek megküldöttünk,
sem a társaság későbbi működését feltüntető — s anyagi erőnket felül
múló áldozattal kiadott — folyóiratunk, melynek terjesztésére pedig
szintén törekedtünk. Az újabban jelentkező külső tagok tehát jobbára
csak a véletlenül kezükbe került folyóirat vagy a felolvasó üléseinkről
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szóló hírlapi közlések által lettek figyelmesekké társaságunk hasznos
működésére. Legyen szabad levonnom ezekből a következtetést s nem
csak társaságunk felvirágzása, hanem hazai tanügyi irodalmunk érdeké
ben e helyről is felkérnem társaságunk tagjait, hogy hatáskörükben igye
kezzenek, az elnökséggel kezet fogva, elhárítani az érintett akadályokat,
s főkép a vidéki népiskolák körében oda hatni, hogy mint kültagok
a csekély évi tagdíjjal mennél többen szerezzék meg tudományos irányú
szakfolyóiratunkat s okként társaságunk mennél szélesebb körben érez
tethesse hatását.
Erre a buzgalomra s erre az érdeklődésre annyival inkább számot
tarthat társaságunk, mert a szellemi munkásság terén egyetemes irányú
működése mellett is kezdettől fogva előkelő helyet juttat a népoktatás
ügyének. Társaságunk múlt évi működését különben a következőkben
van szerencsém előterjeszteni. 1893 folyamán társaságunk összesen
10 ülést tartott: 1 nagygyűlést, 2 elnökségi és 7 felolvasó ülést. Ez utób
biakon előadást tartottak: febr. 18-dikán Geőcze Sarolta«Magyarország
mai társadalmi viszonyai s a nőnevelés# czím alatt és Böngérfi János
«A gyex-mek-, ifjúsági- és népies irodalomról ». Mindkettő érdekes további
tárgyalásokra s a kérdések tüzetes kifejtésére nyújtott alkalmat. April
22-dikén Sebestyénné Stetina Ilona «A nevelőnő-kérdés hazánkban#
czímen tartott felolvasást; ugyané kérdésről értekeztek május 27-dikén
dr. Kerékgyártó Elek s deczember 1G-dikán Badó Vilmos. A gyermeks ifjúsági irodalom ügyében Böngéríin kívül Komáromi, Lajos adott be
fontos indítványt, melyek a márczius 18-diki ülésen beható eszmecsere
után egy szűkebb bizottsághoz utasíttattak. Ez a bizottság hat pontban
terjesztette az elnökség elé véleményes jelentését, melyet határozathozatal végett mai ülésünk végén fogok előterjeszteni. Felolvasást tar
tottak továbbá a márczius 18-diki ülésen : Eötvös K. Lajos «Az osztatlan
népiskola tantervé »-ről ; az ápril 22-dikin : dr. Ferenczy József« A fel
nőttek oktatása és a népies irodalom »-ról ; május 27-dikén: dr. Erödi
Béla «Az angol internatusok»-ról ; október 21-dikén: Vclősy Lipót
«Bajzoktatás a népiskolában# s dr. Gyulai/ Béla «A női kézimunka
oktatás és tanműhelyek# czím alatt; november 18-dikán: dr. Haj
nóczy It. József «A magyar törvények és a népoktatás# s Lédcrcr
Abrahám «A gyengébb tehetségű gyermekek iskolái Németországban »
czím alatt, s végül doczember 1G-dikán : Kemény Fermez a millouiumi
kiállítás idején tartandó «Nemzetközi pœdagogiai congressus# tervéről,
mely ügy hosszabb vita után szintén az elnökséghez utasíttatott javaslattétel végett.
íme, t. Társaság, rövid egy év leforgása alatt is mennyi fontos
tárgy, mennyi órdekos kérdés foglalkoztatta a társaságot, figyelemmel
kísérve a külföld intézményeit, felhíva a figyelmet a hazai állapotok
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hiányaira s a teendő javításokra, és alkalmat nyújtva mindenkinek a
hozzászólásra, s ezzel az eszmék megvitatása és tisztázására. Kiegészí
tette e működést a társaság havi folyóirata, mely nemcsak nagyobb,
hanem kisebb, gyakorlati érdekű kérdéseket is fejtegetett, figyelemmel
kisérte a külföldi és hazai szakirodalmat s letükrözte egyszersmind a
társaság egész évi munkásságát.
Örvendetesen javultak a múlt évben pénzügyeink is. Társaságunk,
mint méltóztatnak tudni, minden anyagi eszköz nélkül, csupán tagjai
nak áldozatkészségére utalva, indult meg, s az első évről — a folyóirat
drága kiadása s olcsó kézhez juttatása miatt — tetemes terhet kellett a
2-dik évre áthoznunk. Az elnökség törekvése e téren oda irányult, hogy
új források szerzése mellett a régi terhet a lehetséges törlesztéssel már a
2-dik év folyamán kevesbítse. A javulás eszközlésében mindenek előtt
hálával kell megemlékeznünk a vallás- és közoktatásügyi ministeriurnról s a Magyar Tudományos Akadémiáról, melyek egyenkint 300 forint
sógélylyel járultak a társulat támogatásához, s reményünk van, hogy ez
a segélyösszeg a jövőben sem fog elmaradni. Alapító tagjaink száma a
három új taggal 10-re emelkedett, így az alapítványoknak takarékpénztárban tőkésített összege már 550 forint. A rendes tagok közül a
múlt évben Mártonffy Márton országos iparfelügyelő 50 forintnyi aján
lata járult a régiekhez. Ezzel az ajánlatok összege 1400 forintra rúg,
melyből törlesztéskép 1893. végéig 285 frtot kapott a társaság. Folyó
iratunk előfizetői is szaporodtak. Úgy hogy a végösszegeket tekintve :
2715 frt 69 kr. volt a bevétel és 2470 frt 44 kr. a kiadás.
De bármily megnyugtató ez eredmény, a folyóirat költséges
kiadása a régieken felül folyton újabb terheket ró a társaságra, s ezen
csak akkép segíthetünk, ha külső tagok és előfizetők gyűjtésével anyagi
erőforrásainkat gyarapítjuk. Az elnökség a maga részéről ezen a téren
is eredményesnek ígérkező lépéseket tett, s így remélhető, hogy a folyó
irat kiadásának biztosítása, mint első szükséglet után hozzáfoghat a tár
saság egyéb, az alapszabályokban kitűzött nagy czélok valósításához s
akkor el fog jutni társaságunk oda, hogy kebelében annyi kitűnő erőt
egyesítvén, a hazai közoktatásügynek szellemi irányzója, igazi vezére
legyen !
III.
A titkári jelentés tudomásul vétele után az elnökség elő
terjesztést tesz 12 tiszteletbeli és 3 rendes tag választása tárgyában.
Tiszteleti tagokká választatnak : Bartal Antal, dr. Berzeviczy Albert,
báró Eötvös Loránd, gróf Csáky Albin, Fehér Ipoly, Szász Károly,
Leövey Sándor, Szathmánj György, Vaszary Kolos, Zichy Antal, Zirzen Janka és Zsilinszky Mihály. Rendes tagokká: Lévay Ferencz,
Mauritz Rezső és Neményi Imre.
IY. A pénztárvizsgáló bizottság jelenti, hogy a Társaság múlt évi
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számadásait 2715-60 frt bevétellel, 2470-40 frt kiadással, 245'247a frt
pénztárkészlettel megvizsgálta, azt példás rendben találta. A nagy
gyűlés a pénztáros részére a felmontvényt megadja s fáradságáért köszö
netét mond.

A Magyar Pædagogiai Társaság 1893. évi zárszámadása.
B e v é te l.

K ia d á s .

frt
Készlet 1892-ről . . ...
Kültagok díjaiból
Előfizetésekből
. . ...
Alapítványok ..........
Rendes tagok ajánlataiból
Adomány
... ... _
Segély :
a) a magyar királyi vallás
és közoktatási miniszteriumtól ... ... ...
b) a M. Tud. Akadémiától
Költségmegtérülés

454-14

870-404-—
20(>—145 —

7-—

300-—
300-—
35-55
2715-69

frt
Franklin-Társulatnak
1892-re ... ..........
Takarékpénztárba(alapítványok ..........
írói tiszteletű. 1893-ra
Szerkesztői tiszteletdíj
Titkári tiszteletdíj
1892-ro és 1893-ra
5% pénztári jutalék...
Szolgáknak ... ...
Ügykezelési költségek
Pénztárkészlot 1893.
decz. 31-én ... ...

970-—
200,—
488-—
400-—
200-—
113-0772
10-—
89-37
2470-44
245-2472
271 5-09

Budapest, 1893. deczember 31-én.
Gyulay Bcla,
pénztáruok.

A pénztári könyveket 1893. január 1-től 1893. deczember 31-ig
átvizsgáltuk, úgy a bevételeket, mint a kiadásokat okmányokkal és tag
sági s előfizetési könyvekkel egybehasonlítottuk és megegyezőknek talál
tuk. A kimutatott 245 forint 247a krajczár pénztári készlet készpénzben
s az 550 forint alapítványtőke egy pesti első hazai takarékpénztári
könyvecskében előttünk bemutattatott. Ezek alapján a pénztárnoknak a
fölmentvényt megadni kérjük.
Budapest, 1894. évi január hó 16-án.
A számvizsgáló bizottság tagjai :
Theisz Gyula,

G yörgy A la d á r.
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Költségirányzat 1894-re.
Bevétel.

írt
Pénztárkészlet 1893-ról 245*247*
Hátralékokból
_ 400-—
700 kültag után ...
1400-—
150 előfizető után ... 750-—
Beltagok ajánlataiból 200-—
Segélyek ... ... _ 600-—
Az alapítványok kamataiból ... ... ...
20*—
3615*347»

Kiadás.

10 füzet 37* ív à 28 frt
8 « boríték à 15 frt
8 « fűzés t\ 6 frt...
8 « kezelésidíj
à 5 forint
..........
10 füzet hirlapbélyeg
à 10 forint ... ...
Szerkesztő- és Írói tiszteletdíj _ ... ...
Titkári tiszteletdíj...
Pénztári °/o__. ...
Szolgáknak _ ...
Ügykezelési költségekre
Nyomdai tartozás törlesztésére... ... ...

frt
980*—
120'—
48*—
100*—
100-—
700-—
100*—
15010*—
80-—

1250'—
3578-—
Különbözet: 37'24'A

Budapesten, 1894. évi január hó 10-én.
Gyulay Bála,
pénztárnok. V
.I

V. A titkár előadja a társaság által a magyar ifjúsági iratok tár
gyában kiküldött bizottságnak javaslatát. A nagygyűlés a javaslat alap
ján következőleg határoz : 1. A Magyar Pædagogiai Társaság a magán
olvasmányul szolgáló ifjúsági iratokat behatóbb vizsgálat alá veszi, úgy
a mint az Németországban már hosszabb idő óta szokásos. 2. A régeb
ben megjelent munkák közül kiemeli a jobbakat, az újonnan megjelen
teket pedig kivétel nélkül megbírálja. 3. Figyelemmel kiséri a gyermek
lapok irányát. 4. Ezt a feladatot hivatalos közlönye, a «Magyar
Pædagogia» felelős szerkesztőjére bízza, a kit felkér, hogy a lapban az
ifjúsági iratok megbirálására külön rovatot nyisson. 5- Az elnökség
intézzen körlevelet a kiadókhoz, hogy ifjúsági irataik egy-egy példányát
lapunknak megküldjék.
VI. Végül a titkár új külső tagokul bejelenti : dr. Vikol Jánost
(Erzsébetváros) és dr. Krimi Aladárt (Zsolna). Felvétetnek.
Ezek után az elnök az ülést bezárja.

A NÉPOKTATÁSI TÖRVÉNY REVISIÓJA.*
Az alkotmány visszaállítása óta hozott életbevágó törvények
között egy sincsen, mely huzamosabb időn át lett volna kitéve az
élet tűzpróbájának, mint az 1868. évi 38. törvényczikk.
A népiskolai hatóságokról szóló 1876. évi 28-ik évi törvény
czikk lényegileg nem módosította, csak a közigazgatás keretébe
illesztette és kibővítette az alapvető törvényt, a melynek egy béké
ben átélt negyedszázad állott rendelkezésére, életrevalóságának
igazolására. A legközelebbi 25 év alatt felmutatott nagy haladás és
a népoktatás munkásainak a törvény szentesítése 25-ik évfordulója
alkalmából itt-ott kifejezésre jutott öröme tanúskodik mellette,
hogy a népoktatási törvény kiállta a próbát. Az érdekelt tanítók s
tanárok a lefolyt 25 év alatt számos esetben ostromolták a magyar
népoktatás e sziklavárát, nem azért, hogy ledöntsék, hanem, hogy
közelébe jutván, egyik-másik részéta kor kívánalmai szerint kiépít
sék. Szó sincs róla, a javítás ráfért volna a törvénynek a tanítók
ellátását szabályozó részére, akár a szentesítést követő napon.
A tanítóság úgy já rt a törvény 142. §-ával, mint az adomabeli ven
dég a zsugori ebédjével : az ebéd után újra kezdhette volna az
ebédet. Az egyetemes és másfajta tanító-gyűlések tanúskodnak
mellette, hogy a tanítóság kezdettől fogva sürgette az ebéd utáni
ebédet. Sokat ugyan nem, de annyit mégis elért, hogy 25 esztendő
múlva tényleg feltálaltatott a megígért étel.
Jellemző, hogy az alapvető törvénynek egyéb intézkedéseivel
mind a különböző iskolát fenntartó hatóságok, mind a tanítók tel
jesen megbarátkoztak. Ez a tény az 1868. évi 38. törvényczikk
életrevalóságának legfőbb bizonyítéka. Ez a tény szabja meg jövő
cselekvésünk irányát, ez szolgálhat alapjául a népoktatási törvény
* Felolvasta a szerző a Magyar Pæd. Társ.-nak 1893. jan. 20-án tar
tott évi nagygyűlésén.
9
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revisiójának ; ez mutatja, hogy az 1868. évi 38. törvényczikk csak
revideálandó s nem ujra-alkotandó ; bizonyítja, hogy a népoktatási
törvény szabad szelleme, mely minden számot tevő tényezőnek
helyet biztosít a népnevelés asztalánál, továbbra is fentartandó.
A népnevelési törvény irányának helyes volta vezérel engemet ma, midőn az 1868. évi 38. törvényczikk revisiójáról szólok.
Új törvényt nem kívánok; a meglevőt óhajtom részleteiben tökéle
tesíteni, a megváltozott viszonyokhoz szabni. Ez az oka, hogy
hosszas elméleti fejtegetések helyett, felnyitom a törvénykönyvet
s a módosítandónak elismert törvényczikk fejezeteihez, szakaszai
hoz fűzöm hozzá szerény megjegyzéseimet.
A szóban levő törvény első fejezete «A tanítás kötelezettsége
és szabadsága» czímet viseli. Ha az ember csupán a czímet nézi,
nyomban szemébe ötlik az abban rejlő ellenmondás : kötelezettség
és szabadság. A szöveg azonban mindent megmagyaráz, értésünkre
adja, hogy az elemi iskolai oktatás terén nincs meg a tanításnak
és tanulásnak szabadsága, a szabadság csupán a tanítás és tanulás
módjára vonatkozik. Tanulni mindenkinek kell, bizonyos, az isme
reteknek törvényileg megállapított mennyiségét mindenkinek el
kell sajátítania. A szabadság csupán abban áll, hogy minden gyer
mek abban az iskolában sajátíthatja el a megszabott ismereteket, a
melybe szülei adni akarják.
Benső meggyőződésem ösztönöz annak kimondására, hogy
ezt a szabadságot én keveseltem és ha a Gondviselésnek úgy tet
szett volna, hogy az én kezembe helyezze 1868. évi 38. törvény
czikk sorsát, az igazi szabadságot, a tanítás, és tanulás teljes
szabadságának törvénybe iktatását vittem volna keresztül. A műve
lődés olyan nagy java az emberiségnek, a mely után önként kell
törekednie mindenkinek. Nincs hazánkban olyan kezdetleges mű
veltségű ember, a ki be ne látná, hogy a művelődés szebbé, élveze
tesebbé, hasznosabbá teszi az életet és letörli arczunkról a veríték
nek ama nehezebb cseppjeit, melyeket Adám apánk hagyott reánk
örökség gyanánt. Kenyerem jó részét a köznép között ettem meg,
személyes tapasztalat alapján tudom, hogy a köznép élénken érzi
a művelődés szükségét és életének legfőbb vágyai közé tartozik,
hogy utódai részére a nevelés által könnyebbé tegye az «igát». Ez
a szivekben élő erős vágy a tanítás igazi kötelezettsége, mely
bizonyos feltételek mellett minden más kötelezettséget felesle
gessé tesz.
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Ha a feltételek teljesíthetnek, ha könnyen hozzáférhető
helyen, jó iskola áll a nép rendelkezésére, melyben a tanító ural
kodni tud a gyermek elméje és szíve felett, fölösleges a bírság, az
iskola mindig tömve lesz, a gyermeket megkötözve sem lehet ott
hon tartani ; de ha egészségtelen zugokba, kezdetleges műveltségű,
nyomorúságtól sanyargatott tehetetlen ember elé küldjük őket,
nem lesz áldás a munkán. A birsággal behajszolhatjuk a gyermek
testét, de a lelke künn marad a családban, az utczán a játszópaj
tások s a mezőkön a háziállatok között.
1868-ban egy kissé elsiettük a dolgot; iskolába kényszerítet
tük a gyermeket, mielőtt számára iskoláról gondoskodtunk volna.
Ez az oka, hogy ma sincs végrehajtva a 38. törvényczikk 4. §-a.
Akkori vezérférfiaink úgy gondolkozhattak, hogy kényszeríteni kell
a népet a jóra, a művelődésre és ha majd megkedveli, maga fogja
ennek feltételét, a jó népiskolát megteremteni. Az áhitatos tiszte
let, a melylyel azon kor nagyjai iránt viseltetem, nem tarthat
vissza ama szilárd meggyőződésem kifejezésétől, hogy ingatag
alapra fektették a kőtelező tanítás intézményét. A gyermeket nem
kényszeríteni, de rá kell vezetni a jóra; a müveit emberhez viszo
nyítva lelkileg gyermek köznéppel sem a kényszer utján kell a jót
megkedvelteim. Egyszerűen fel kell azt mutatni és megkérdeni :
kinek kell? így a pályázók egymás hátán fognak tolongani. De ha
rá kényszerítjük, kétely támad a köznép emberének lelkében a jó
igaz volta iránt ; erőre kap szivükben az idegenkedés érzete.
Meggyőződésem, hogy ha a legközelebb lefolyt 25 év alatt jó
iskolákba járhattak volna köznépünk gyermekei, ma már a kény
szeriskolázás megszüntetéséről beszelhetnénk. A jelen viszonyok
között azonban, midőn az ország iskoláinak jelentékeny része nem
előmozdítója, hanem hátráltatója volt a belső kényszer kifejlésének,
a külső kényszer elhagyása legalább egyelőre visszaesésnek lenne
szülő-oka. A kényszer után a népnek alsóbb rétegei visszaélhet
nének a szabadsággal; ezen okból a külső kényszert legalább
egyelőre továbbra is fentartandónak vélem. Úgy azonban, hogy
kulturális viszonyaink kedvezőbb alakulásának esetére, zökkenés
nélkül lehessen átmenni a tanítás és tanulás teljes szabadságára.
A revisió alkalmával ilyen átmeneti intézkedéseket kell törvénybe
iktatni: A tanítás kötelezettsége maradjon fenn a jövőben is, de
olyan formában, hogy a vonatkozó szakasz csak a vétkes mulasz
tást, daczot és rossz akaratot büntesse ; ezeket is csak akkor, ha
9*
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kiderül, hogy nem a tanító hivatáshiányából, hanem más, külső
okokból támadtak.
A törvény 4. §-ának szigora még eddig teljesen soha és sehol
sem érvényesült ; az élet humanitása enyhítette annak ridegségét.
Az életnek e módosítása azonban a törvény tekintélyének rovására
történt; a végre nem hajtott törvény iránt megcsökken, sőt teljesen
is megszűnik a tisztelet.
A 4. §. szigorát enyhíteni kell, de aztán komolyan is kell
venni. A büntetések a szegényebb szülék által is elviselhetők legye
nek, hanem aztán mint gyorsan alkalmazott kalapácsütések hassa
nak. Felfogásom szerint a büntetések a következők lennének :
1.
figyelmeztetés ; 2. megintés ; 3. dorgálás ; 4. 50 fillér ; 5. egy
korona; 6. két korona; 7. három korona és 8. négy korona.
Az igazolatlanul mulasztók jegyzéke azonban nem két hetenkint (miként azt az 1876. évi XXVIII. t. ez. 13. §-ának 1. pontja
rendeli) hanem hetenkint lennének kiadandók és a megszabott
büntetések a kir. tanfelügyelő részéről közvetlenül is kiszabható és
alkalmazható érzékeny rendbírság terhe alatt a községi elöljáróság
által 8 nap alatt végrehajtandók. Miután ilyen rövid időközökben
a mulasztási jegyzék felülbírálására az iskolaszéket, vagy a gond
nokságot összehívni czélszerű nem lenne, a felülbírálás e jogát
az iskolaszék, vagy gondnokság elnöke gyakorolná. Az elnök alá
írása ne legyen a jövőben puszta formalitás, hanem a felelősségben
való osztozás. Hogy ez lehessen, a mulasztások mentő okai a tör
vénybe veendők. A 68. évi 38. t. ez. 5. §-a a mulasztást igazoló
esetek megállapítását a közoktatási miniszterre ruházza. Igaz hogy
a túlságos részletezés nem a törvény dolga; de ha a törvény nem
csak a büntetések fokozatait szabja meg, hanem a mulasztás körül
tanúsítandó eljárásra is utasítást ad, nem lesz fölösleges a mentő
okokat is a törvénybe venni.
Az állami iskolai gondnokságok számára kiadott utasítás
44. §-ában a mentő okok a következőkben vannak felsorolva :
1. ha a tanuló oly betegségbe esik, mely miatt kénytelen az
iskolából elmaradni;
2. ha szüléje, vagy családjának valamely tagja annyira beteg,
hogy a miatt a tanulónak erkölcsi kötelessége otthon maradni ;
3. a család körében történt halál, vagy hasonló családi csa
pás esetén;
4. a háznál előfoi'duló nagyobb családi ünnepélyek (p. o.
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hazasodás) alkalmával. Ezen mentő okokhoz igénytelen felfogásom
szerint még a következők volnának csatolandók :
1. Segítség a szüléknek az életfentartás munkájában:
a) sürgős és mulasztás esetén jelentékeny anyagi veszteség
gel járó mezei munkában (p. o. széna-gyűjtés, burgonya-szedés).
b) a csecsemők, kisdedek ápolása, mikor az anya munkájára
a dolog sürgősségénél, vagy a család szegénységénél fogva, égető
szükség van.
2. A szegénység és ennek következményei :
a) ruhátlanság ;
b) nélkülözés, éhség, testi elnyomorodás.
Ha a tanítás kötelezettsége ekként vitetnék keresztül, sok
szegény szüle nem látná ellenségeinek egyikét az iskolában.
Szabályozásra vár atanítás kötelezettségének idejeis. Atapasztalat a szakembereket arról győzte meg, hogy az elemi iskolai ok
tatás kezdete a 6-ik életév helyett a 7-ikre teendő. Hazánkban a
gyermekek nagy többsége 6 éves korában úgy fizikai, mint szellemi
tekintetben éretlen az I. elemi osztály részére kiszabott ismeret
anyag elsajátítására. Általános tapasztalat, bogy a gyermekek nagy
többsége csak 8, 9 éves korára sajátítja el az írás és olvasás mes
terségét. A kicsinyek fejletlensége egyik legfőbb oka annak, hogy
elemi iskoláink 9/m-e csonka; mire a gyermek az 5—G-ik osztályba
kerülne, korra nézve kinő az elemi iskolából. Azt gondolom, hogy
a tanítás anyagának megcsonkítása nélkül le lehetne szállítani
6 évről 5-re a mindennapi iskolázás kötelezettségét. Az erősebb
gyermek a tanulni valók czélszerübb beosztása s az időnek intensivebb kihasználása mellett sokkal többre menne 5, mint megyen
most 6 év alatt. A törvény 2. §-a módot ad arra, hogy a fejletlen
gyermek az iskolából visszatartassék, a szülék azonban a nagy és
költséges utánjárás miatt nem veszik igénybe ; de ha igénybe
vennék, kevés hat éves gyermek foglalna helyet az I. osztályok
padjain.
A törvénynek az iskola megválasztására s a magántanulásra
vonatkozó §§-ai változatlanul fenntartandók, valamint a II. fejezet
nek a népoktás körét és felállíthatását szabályozó szakaszai is.
A 8. §-ba felveendők az újabb népokt. intézetek : az alsó és közép
fokú ipar és kereskedelmi iskolák.
A liitfelekezeteknek a törvény III. fejezete által az iskola fel
állításra és fentartásra biztosított jogainak épségben tartását, az.
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1893. évi XXYI. törvényczikkel szerves kapcsolatba hozatalát, a
hazai közművelődés jól felfogott érdeke megköveteli.
Bizonyos körökben nagy a hajlandóság a felekezetek jogai
nak megnyirbálására ; örömmel konstatálom, hogy az intéző körök
méltányolják ama nagy szolgálatokat, melyeket a felekezeti nép
oktatási intézetek az ország művelődésének tettek és tesznek s tisz
teletben részesítik azok történelmi jogait. Minden elfogulatlanul
gondolkozó ember, a ki belátja, hogy a kultúrát nem jelszavakkal,
hanem számos és jó indulattal mozdítjuk elő, helyesli e közoktatási
politikát.
A magánosok és társulatoknak a IY. fejezetben biztosított
jogait szintén fentartandóknak vélem ; de azon megszorításokkal,
a melyek az ide vonatkozó miniszteri rendeletekben, utasításokban
kifejezésre jutottak. E tekintetben a súly a társulatokra helyezendő,
mert ezekben sokkal több a biztosíték, mint az egyes emberben.
A magánosok és társulatoknak iskola felállítására vonatkozó jogai
és kötelességei a törvényben lennének tüzetesen meghatározandók.
Az anyagi biztosíték minden esetre törvénybe iktatandó. A jó
magániskolák segélyezését biztosító 21. §-t fenntartandónak, illető
leg az 1893. évi 26-ik törvényczikkbe felveendőnek vélem.
Huszonöt év alatt nagyot változtak a viszonyok. 1868-ban a
községi népoktatási intézetek voltak jegeczedési pontoknak meg
jelölve ; a törvénynek mintegy a fele ezen iskolákról szól. Ma az
állami iskolák a magyar népoktatás sarokkövei. A községi népok
tatási intézetek immár megülepedtek ; a lefolyt 25 esztendő meg
mutatta, hogy ezen intézmény tovább nem fejleszthető ; hogy a
községi közös iskolák csak a megfelelő erkölcsi és anyagi erővel
rendelkező nagyobb községekben bizonyították be életrevalóságu
kat. E tényen szomorkodhatunk mindannyian, akik a községi isko
lában láttuk a népiskola eszményét; de a tapasztalat bizonyságai
előtt szemet nem hunyhatunk. Az állami iskola eszméje tért nyert,
erősen hódit, a községi iskolákat rövid idő alatt teljesen a tehetős
nagyobb községekbe fogja szorítani.
Az 1868. évi 38. t. cz.-nek a községi népoktatási intézetekről
szóló V. fejezete a revideált törvényben az állami és községi iskolák
ügyeit fogja szabályozni. Ekként lesznek e fejezetnek a felekezeti
iskolák elközösítésére vonatkozó szakaszai az 1893. évi XXVI. t.
ez.-kel összhangzásba hozva.
A felekezeti iskoláknak a fentartók által való elközösítését
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czélzó 26. §. továbbra is fenntartandó, illetőleg az 1893. évi XXÁ I.
t. ez. 12. §-ával öszliangzásba hozandó.
A kik az «iskolaszag »-ot meg nem szokták, ha valamely
elemi iskolába belépnek, csodálkozásuknak adnak kifejezést, hogy
olyan levegőben is meg lehet az embernek élni. Az ország elemi
iskoláinak legalább 90%-ában olyan levegőt fogyasztanak a gyer
mekek, mely 4—6-szor megy át óránkint tüdőjükön. E tapasztalat
szomorú bizonyitéka egyrészt ama ténynek, hogy a népiskolák leg
főbb egészségügyi feltételeit megszabó 27. §. ma sincs végrehajtva,
a mennyiben pedig végrehajtatott, elégtelennek bizonyult. Az egész
ségtani ismeretek mai állása szerint a legalább 4 méter magas,
világos és szellős termekben legalább 1‘50—2 m'2 alapterület szá
mítandó egy-egy gyermekre. A szakasz tehát ilyen értelemben
lenne módosítandó.
A 29. §. hatályon kívül helyezését, a fiú és leány-gyermekek
nek legalább az 4 alsó osztályban együtt oktatását igen nyomós
pædagogiai okok követelik.
Érzem, hogy a T. közgyűlés türelmével visszaélek, midőn a
dolgokat csak ennyire is részletezem ; ez az oka, hogy a fiuk és
leányok együttes oktatására vonatkozó lényeges pædagogiai okokat
csak megérintem.
Népiskolai oktatásunk iutensitásának legelső feltétele, hogy
a tanító mennél többet s mennél közvetlenebbül foglalkozzék min
den gyermekkel. Egy tanító, bármily kiváló ember legyen is, sok
osztályban, sok gyermeket kevés valódi sikerrel taníthat, nevelése
pedig alig szorítkozhatik egyébre, mint némely jobb szokások
gépies begyakorlására s egy kis, múlhatatlanul szükséges fegyel
mezésre. Többé-kevésbbé katonai fegyelmet kell az elemi iskolában
csinálnia, különben szánalmat keltő zsibvásár lesz a kis társaság
ból, melynek legszánandóbb alakja a tanító. A gyermek egyénisé
gét, mert nincs hozzá sem ereje, sem ideje, sem az értelmi, sem az
erkölcsi nevelésben figyelemre nem méltathatja ; teszi tehát azt, a
mi az adott körülmények között lehetséges és elég kényelmes :
leczkét ad, melynek osztályonkint közös, együttes betanulását
kisebb-nagyobb fokú kényszerrel követeli. Csakhogy az értelmi és
erkölcsi képességek, melyek jórészt az öröklés, a vér hatalma alatt
állanak, nem lesznek egyenlőkké ; minden gyermek megtartja és
érvényesíti a saját egyéniségét; tanul annyit, a mennyit tud, a
mennyihez kedve van s erkölcsi viseletében vére, hajlamai és csa-
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ládi nevelésének hatása alatt áll. A tanító nem hajlíthatja a hajlításra különben is csak okkal móddal alkalmas csemetét; mert
ehhez az egyéniség megfigyelése és figyelembe-vétele kivántatnék,a
mihez neki sem ideje, sem alkalma nincsen.
A tanuló egyénisége nagyobb figyelembe-vételének egyetlen
módja az osztatlan iskoláknak lehetőleg osztottakká tétele a fiú és
leány-gyermekek elkülönített oktatásának megszüntetése által.
Pædagogiai okok nem igazolják az elkülönítést ; sőt a müveit nyu
gaton, pædagogiai okokból rendre behozzák az együttes oktatást,,
mely pár ezerrel szaporítaná nálunk is a részben, vagy teljesen
osztott iskolák számát.
A 34. §-nak azon intézkedése, hogy egy tanító 80 gyermek
nél többet nem taníthat, bővebb fejtegetésre nem szoruló okokból
oda módosítandó, hogy az egy tanító által tanítandó gyermekek
száma rendesen 60-nál több nem lehet; ha pedig a körülmények
eltérést parancsolnának, az osztályok fele délelőtt, másik fele dél
után látogassa az iskolát.
Több községnek egy iskolaközséggé egyesülése (46. §.), hacsak
a községek egybe nem épültek, a jövőben mellőzendő. A téli idő*
ben, a hideg, a sár, a ruházat elégtelen volta lehetetlenné teszi a
gyenge gyermekeknek egyik faluból a másikba járását, az iskola
rendes és pontos látogatását. E helyett a 47. §. által creált vándor
tanítói intézmény volna általánosítandó, úgy azonban, hogy a
tanító legfeljebb két községben működjék; egyikben is, másik
ban 5—5 hónapig egyhuzamban. Hogy az ilyen ambuláns taní
tók megfelelő úti átalánynyal látandók el, magától értetődő
dolog.
Az ismétlő iskola (49., 50. §.) mint a mindennapi iskola tovább
képző intézete a hivatottak legnagyobb érdeklődésére méltó. Ezen
iskola hivatása, hogy a népiskolai nevelés hatását a folytonosság
által biztosítsa, az iskolát az élettel összekösse. Az ismétlő iskola
ügyének rendezése népnevelésünk legfőbb kérdései közé tartozik.
Megoldására az első lépést a revisio alkalmával kellene megtenni,
és pedig az ismétlő tanulók megosztása, a tanító megfelelő díjazása,
a heti órák felemelése által.
A mindennapi iskolában ellenben csökkenteni kellene a heti
órák számát (52. §.) az összes tárgyak betudásával 18—25-re. Nem
a sok, de a jól eltöltött időn van az áldás. Fizikai megerőltetéssel
járó munka huzamosabb időn át csak a lelkesség rovására végez-
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hető. Napszámos munkával pedig nem lehet a népet értelmesebbé
és jobbá nevelni.
A tanítási órák számának csökkentését a szorgalomidő növe
lése kell, hogy ellensúlyozza; az iskolai év városon 10, falun leg
alább 9 hónapra emelendő és lelkiismeretesen megtartandó ; mert
az időközi szünetek úgyis nagy időt emésztenek fel és az iskolai
nevelés hatását a folytonosság megszaggatása által csökkentik.
A túlterhelés oly sokat vitatott kérdésének megoldása szem
pontjából a népiskolai oktatás tárgyainak kevesbítése, az ismeretek
czélszerü csoportosítása, a mellékesebb dolgoknak a lényegeseb
bekhez kapcsolása, a tankönyvek jelentékeny részének mellőzése a
legelső teendő.
Az irányadó férfiak belátták már másfél évtizeddel ezelőtt,
hogy a jelzett irányban cselekedni kell. E belátás folyamánya a
felejthetetlen emlékű miniszternek, Trefort Ágostonnak 1880. évi
augusztus hó 19-én 1046/eln. sz. alatt kibocsátott rendelete, a mely
párját ritkító szabatossággal körvonalozza a népiskola czélját és
biztos kézzel m utatja meg a czélhoz vezető utakat és módokat. Hiába!
A legilletékesebb helyről jött igazán bölcs szavak elvesztek, «mint
a szélben a sóhajtás». Tizennegyedik éve, hogy e nagyfontosságú
rendelet napvilágot látott; de azért a «tantárgyak» száma máig
sem fogyott meg egygyel sem. Hiába mondja ki a miniszter, hogy
a népiskolai tanítás főtárgyai a hit és erkölcstanon kívül az írás,
olvasás és számvetés, a «tanok» mind megmaradtak; a gyermekek
csak úgy fújják egy tuczat tankönyvből a leczkéket, mintha mi sem
történt volna. A kimondott szó bölcseségét nagyon sokan elismer
ték, de a gyakorlatban kevesen követték ; egyrészt a tankönyvek
kel, «tanok»-kai járó kényelem-szeretetből, de főképen azon okból,
hogy a főtantárgyakra való szorítkozás az iskola szellemi színvona
lának sülyedését jelentené; hisz a törvény (55. §.) előírja azokat a
kárhoztatott tanokat. Mindenesetre sajátságos tünet, hogy a tör
vény betűje, mely a hosszas megszokás által uralomra jutott, állta
útját szelleme érvényesülésének. Ne állja tovább! Mondja ki a tör
vény, hogy a népiskolának az írás, olvasás és számvetés a főismeretágai, a melyekhez a tanító élő szava s a szemlélet által csatla
koznak a többi kevésbbé lényeges ismeretágak. Legyenek a népiskola
tárgyai : 1. Hit és erkölcstan. 2. A magyar beszéd tanítása (beszéd
és ért. gyakorlatok). 3. írás és olvasás, a helyes beszéd és irás
begyakorlásával. Az olvasáshoz fűződnek a real ismeretek. 4. Szám
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vetés; méréstani elemi ismeretek a rajzzal. 5.Földrajzi,történelmi
és alkotmánytani alapismeretek szemlélet és az élő szó útján.
6. Ének. 7. Gazdasági, női kézimunka és kézügyességi oktatás kizá
rólag a gyakorlat alapján. 8. Testgyakorlás fő tekintettel a játé
kokra (a játékkedv állandósítására).
Az oktatás nyelvéről szóló szakaszt (58), bár a közhangulat
ellene van, lényegileg fenntartandónak vélem. A törvény e szavait,
hogy: «Minden növendék anyanyelvén nyerje az oktatást, a mennyi
ben ez a nyelv a községben divatozó nyelvek egyike», csupán
ekképen tartanám módosítandónak : «Minden növendék anyanyel
vén nyerje az oktatást, a mennyiben ez a nyelv a község lakosai
nagy többségének nyelve.л Itt mindnyájunk által értett okokból
kiváló súlyt helyezek e §-ra, s hogy véleményem megokolását ez
úttal még sem kisértem meg, ez csak azért történik, mert reflexiói
mat nem volnék képes már is hosszúra nyúló felolvasásom keretébe
beilleszteni. Alkalmilag visszatérek majd enagyjelentőségű kérdésre.
A felső népiskolákkal röviden végezek. Nem igazolta azokat
az élet, nem is méltók hát az életre ; a jó ismétlő iskola mellett
különben is elvész a jelentőségük.
A mai polgári iskolának sem vagyok barátja. Nem szeretem
a korcsot semmi alakjában. Már pedig a jelenlegi polgári — külö
nösen fiú — iskolák nem egyebek korcs gimnáziumoknál. Az egy
séges középiskolai oktatásnak lévén a híve, jobban szeretném, ha
valódi gimnáziumokká válnának. H a a gimnázium alsó osztályai
ban mind a tanítás anyag, mind az alkalmazott módszer tekinteté
ben a népiskolai oktatást folytatja s csak felsőbb osztályaiban
készíti a hidat a főiskolai oktatáshoz, nem értem, mert ne tanul
hatna az algimnáziumban egy padban a jövendő szabója a jövendő
miniszterével.
Mig azonban a gymnásiumi oktatás csak felfelé tekint, a pol
gári iskolának, annak a polgári iskolának, a melyet az alkotók ter
veztek, melyben a keze munkája után élő polgárságlegfőbb iskoláját,
egyetemét akarták mégteremteni, megvan a maga kulturális jelen
tősége. Ha ilyen polgári iskolát akarunk, tekintsük a polgári is
kolai oktatást, az elemi tanítás természetes folytatásának, kibővíté
sének és betetőzésének. Hogy most nem így van, ennek első sorban
a törvény 7G. §-a az oka, a mely azt mondja, hogy «a fiú gyerme
kek számára alkotott polgári iskola első négy évi folyama alatt,
habár kimerítőbben, ugyanazon tantárgyak taníttassanak, a melyek
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a középtanoda (reál, gymnasium) négy alsó osztályában taníttatnak,
a latin nyelv kivételével. — Ez a §. adta meg a polgári iskola sírját.
A tanítóképzés mai iránya sem ideálom. Huszonöt esztendő
alatt a tanító a nemzet intelligentiájának körébe küzdötte fel ma
gát. Igaz, hogy csak tűrt tagja, de tagja az értelmiségnek. Mennyi
része van ezen még mindig nyomasztó helyzet fentartásában a tanító
mostoha viszonyaiban gyökerező gyarlóságának, arról ezúttal nem
szólok,* de, hogy a tanítóképzés mai elzárkózott irányának jó része
van benne, minden érdeklődő figyelmes ember tapasztalhatta.
Bármily nagy szóval hangoztassuk is demokrata voltunkat,
szívünkben arisztokrata érzelmeket, hajlamokat dédelgetünk mind
nyájan. Valamivel csak büszkélkednünk kell, s ha már egyébbel
nem büszkélkedhetünk, hát büszkélkedünk a diplománkkal. Főleg
vidéki emberek nagyon jól ismerik a diploma-gőgöt. Nagyon sok
ember nem elég erős arra, hogy a zsebében lévő diplomát erősen meg
ne érezze (s e kincs létezését másokkal is ne éreztesse), és ismét
nagyon sokan elég gyengék arra, hogy a zsebüknek diploma-hiány
ban szenvedő állapotját fájlalják. A tanítónak van ugyan diplomája,
de az értelmiség nagy többsége az ő oklevelét csak bizonyítványnak
tekinti. E vélekedésnek a magaviseletben jelentkező deprimáló hatá
sát a tanítóság erősen érzi és az önbizalom megcsappanása a tanító
szava súlyának csekély volta miatt az iskola is sínyli.
Miután ezeket az érzelmeket ki nem irthatjuk, részesítsük
főiskolai nevelésben a tanítót is, legyen egyenlőség az értelmiség
képzésében. Adjunk a tanítónak is valódi diplomát. Emeljük aka
démiai rangra a tanítóképzőket; ha az állatorvosok (teljes tiszte
let adassák, egyébként nagy fontosságú foglalkozásuknak) akadé
miákban végzik tanulmányaikat, mért ne végezhetnék ilyen rangos
iskolában az em&er-nevelők is? — Egyelőre legalább a pædagogium volna már a legközelebbi jövőben, miután tényleg különben
is főiskolai hivatást tölt be, akadémiai rangra emelendő.
Elismerem, hogy e követelés a jövő ábrándja ; de olyan ábránd,
melynek megvalósításától igen sokan a népnevelés színvonalának
nagymérvű emelkedését — talán nem alap nélkül — várjuk. Az
eszme megvalósítása elé ez idő szerint legyőzhetetlen akadályokat
gördít az ország anyagi helyzete ; azonban, a mi ma lehetetlen,
lehetségessé lesz holnap. Készülnünk kell hát a holnapra. Tanitó* L. A magyar néptanító anyagi helyzete czimű könyvecskémet.
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képzésünkben az akadémiai képzés czélpontja felé kell törekednünk
s mindinkább kidomborítanunk a képző szakiskola jellegét. A három
évfolyamnak 4-re emelése, (mely szemmel láthatólag emelte külön
ben tanítóképzésünk színvonalát) távolodás a czéltól. Tanácsosabb
lett volna a felvételt a középiskola 6 osztályának bevégzésétől, vagy
megfelelő felvételi vizsgálattól tenni függővé.
Az előképzettség emelése, a tanfolyamnak három évre vissza
állítása, a képesítés központosítása, az oklevélnek az egyetem böl
csészeti karánál respektálása és az érettségeivel egyenlővé tétele a
kisebb hivatalok betöltésénél : ezek azon kívánalmak, a melyek a
revisió alkalmával a törvénybe volnának iktatandók.
Van még egy : a felekezeti tanítóképzők állami segélyezésének
— a tanítói fizetés rendezéséről szóló törvényczikk analógiájára —
beczikkelyezése. A mint tudjuk, ezen idea megvalósítása az intézők
munkaprögrammjába fel van véve.
Az 1868. évi 38. t.-cz. legismeretesebb §-ának, a tanítói fize
tésről szóló, 142. §-nak módosításáról szólva csupán, egy rövid meg
jegyzésre szorítkozom.
A tisztes szegénység, a vele járó függetlenség a lélek szárnya;
az a szegénység, amelynek a kedvvel, szorgalommal végzett munka
minden lelki gyötrelem, megalázkodás nélkül meghozza a minden
napi kenyeret, tisztes ruházatot s az ember társadalmi állásához
szükséges lakást. De ha a szegénység a nyomor határát érinti, a
rossz forrásává válik, megrontja s erkölcsi hatás kifejtésére többékevésbbé képtelenné teszi az embert. Mi, a kik tanítók vagyunk,
vagy a tanítók között élünk, azt tapasztaljuk, hogy a magyar
tanítói kar többsége máig is az utóbbi szegénység járm a alatt
nyög.
A magyar közoktatás jelenlegi vezérférfiai, kiknek kezébe tette
a nemzet a tanítóság sorsát, tettekkel mutassák meg, hogy az oki
viszonyt a munkások helyzete és a munka minősége között ismerik
s hogy a bajon segíteni akarnak. Ezekhez intézem esdő szavamat,
kérvén őket, hogy szerezzenek biztos informátiókat a tanítóság
munkájának értéke felől, s ha az adatok azt mutatják, hogy a tanítók
csakugyan az utóbbi szegénységgel küzdenek, juttassák őket a 142. §.
megfelelő módosítása által a tisztes szegénység állapotába.
A tanító-gyűlések alapját képező 147. §-t szeretném hatályon
kivűl helyeztetni s a gyűlésezést a tanítók szabad társadalmi tény
kedésének hagyni ; de ha fentartatik, oda volna módosítandó, hogy
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minden a gyűlés látogatására kötelezett tanító fuvart és 2 frt. napi
dijat kapjon.
Az 1868. évi 38. törvényczikknek a népiskolai hatósóságokról
szóló VIII. fejezete helyébe hozott 1876. évi XXVIII. törvényczikkről kell végűi néhány szóban megemlékeznem, mert ennek mint
az alaptörvény kiegészítő részének, revisiója a főtörvény revisiójával összeejtendő.
A szóban lévő törvényczikk 3. §-a — Trefort szavaival élve
— «onnan veszi a tanfelügyelőt, a hol találja», az «oktatáshoz és
a közigazgatás ügyeihez értő egyének közül. » Az 1883. évi I. tör
vényczikk kissé szükebbre vonja ezt a bő köpenyeget ; de a tanfel
ügyelői qualificatiót szabatosan ez sem határozza meg, midőn ki
mondja, (8. §.) hogy tanfelügyelő lehet gymn. tanár, képezdei tanár,
polg. iskola tanító, elemi iskolai tanító, végzett jogász, orvos, pap
és mérnök. Mindazonáltal közeledést jelez a törekvés felé, mely azt
czélozza, hogy a népoktatás munkásainak kizárólagosságot bizto
sítson a népoktatási felügyelet terén. Csekély magam is e felfogásnak
vagyok híve. Nem czéhbeli elfogultságból, vagy érdekből, hanem
pusztán az ügy javával számoló meggyőződésből.
A hivatali állások betöltése mindig koczkázattal jár ; az úgy
nevezett «szakérdekek» érvényesülése, azaz azillető szakma munká
sainak az ügyek élére állítása nem mindig válik az ügy javára. Mint
bármely más életpályán, úgy az iskolai felügyelet terén sem a so
kak által túlbecsült «szakképzettség», hanem a rátermettség a döntő
tényező. Arravaló ember az iskola felügyelői pályán minden művelt
tanúit ember, a kit tetteiben az emberszeretet érzelme vezérel s ki
az emberekkel-bánás művészetét gyakorolni tudja. E felfogás helyes
sége mellett bizonyít az a tény, bogy a tanfelügyelői kar jeleseinek
jó része a népnevelési körön kívül lévő társadalmi osztályokból
kerül ki.
Ezen elvitázhatatlan tény azonban nem elég ok arra, hogy a nép
oktatási felügyelői hivatal a különböző irányú nevelésben részesült
emberek omniariuma legyen. Jó tanfelügyelő lehet bármely rátermett
intelligens ember, a hivatott tanítónak azonban az az előnye mások
felett, hogy kész tanfelügyelő, míg más idővel lehet, s lesz azzá. Ha
a népoktatási ügykörön belül levő férfiak alkalmaztatnak a felü
gyelői pályára, a kinevezés kisebb koczkázattal jár, a dolog term é
szeténél fogva több a sikerült kinevezés. Ez az első szempont, mely
a népnevelés munkásainak a felügyelet terén kizárólagosságot köve-
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tel. A másik a tanítók s (polg. iskolai és képezdei) tanárok ambitiojának ébrentartása. Az előretörésnek nincs annál erősebb rugója,
mintha tudja a munkás, hogy ha képességeinek néhány évi érdem
leges munka által bizonyságát adta, szélesebb tért nyitnak tehetsé
gének, szorgalmának és szakértelmének ; viszont semmi sem nehe
zedik nagyobb sulylyal lelkére, m intha azt tapasztalja, hogy hiába
való minden erőlködése, a «székláb faragásnál» soha sem viheti
többre.
Szakemberek alkalmazásán azonban csak akkor lesz áldás, ha
az a czéllal számot vető tervszerűséggel és következetességgel vite
tik keresztül. A czél az, hogy az érdemes tanítók és népoktatási
ügykörben alkalmazott tanárok kerüljenek az ügy élére ; meg kell
tehát várni, hogy a tanító és tanár érdemes voltát az iskolában és
társadalomban igazolja. Az ilyen férfiak volnának a felügyelői állá
sokra kiszemelendők s a tanfelügyelői hivatalokba osztandók, azon
kötelezettséggel, hogy egy év leforgása alatt az egyetemen tegyenek
vizsgálatot a pædagogiâbôl s a jogtudomány közigazgatási ágából.
Ezek a beosztások a meghivás jellegével bírnának s a beosztottnak
rövid idő alatt történendő kinevezését biztosítanák. A beosztás
egyik feltétele legalább 10 évi gyakorlati működés.
A beosztott felügyelő-jelölt elsősorban szakfelügyelővé volna
kinevezendő s a « népoktatási felügyelő » czimet viselné. Egy iskolai
kerületben (vármegyében) a szükséghez képest egy vagy több szakfelügyelő volna alkalmazandó ; és pedig a népnevelés minden ága
a maga munkásaiból kapná a maga önálló munkakörrel és felelős
séggel működő szakfelügyelőjét; kisdednevelőnek kisdednevelő, az
elemi tanítónak elemi tanító, a polgári iskolai és képzőintézeti
tanárnak polg. iskolai, vagy képezdei tanár lenne a szakfelügye
lője. A hivatal élén állana a «népoktatási főfelügyelő», a ki mint
hivatal-főnök a vezetésben irányt adna, az összhangra felügyelne s
az adminisztrácziót a segéd és kezelő személyzettel vezetné. A fő
felügyelő képviselné az ügyet a közigazgatásban, a minisztériumban ;
de a szakfelügyelők törvényes helyettesei lennének, kik megbízá
sukat sorban egy-egy évre s nem esetről-esetre kapnák a minisz
tertől.
A főfelügyelők a szakfelügyelők jeleseiből volnának a király
által kinevezendők és pedig tekintet nélkül a végzett iskolai tanul
mányokra. Ezeknél az élet iskolájának bizonyítványát kellene vizs
gálni. Ha az íróból lett szakfelügyelőnek legnagyobb a képessége,
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legalaposabb a szakképzettsége ; ha ő neki van a vezetésre leginkább
hivatott karaktere, ö legyen a hivatalvezető s nem a képezdei tanár.
Ilyen szervezet mellett a se hús, se hal segédtanfelügyelői állások
megszűnnének. Szükségesnek tartanám még, ha az iskolai felügye
let ne a férfiakra bízatnék, hanem az emberekre. A nőt semmi
esetre sem volna szabad legalább a szakfelügyelői állásokból kizárni.
Alkalmazásukat az osztó igazság jogosulttá, a kisded és nőnevelés
érdeke pedig nagyon kívánatossá teszi.
A tanfelügyelők körében egyre sűrűbben kifejezésre jutó
követelés, hogy végrehajtó-hatalommal ruháztassanak fel, a tanítói
járandóságok behajtatását és az iskolai mulasztások megbírságolá
sában hanyag községi elöljáróságok büntetését illetőleg, az ügy
érdeke szempontjából jogosult. E nélkül különösen a tanítói fize
tések rendes kiszolgáltatása csaknem legyőzhetetlen akadályokba
ütközik.
A népoktatási intézetek helyi hatóságait, az iskolaszékeket,
gondnokságokat és igazgató-tanácsokat, továbbra is fenntartandóknak vélem, mert nagyban és egészben megoldják azt a feladatot,
melyet a törvény a miniszter után eléjök szabott: kapcsot képez
nek az iskola és a nép között, nevelik az érdeklődést a tanító s az
iskola iránt. E mellett az iskolaszékek és gondnokságok, a tanító
barátai, munkájának közvetlen szemlélői, közvetett utón részesei,
szükség esetén védelmezői, gyámolítói. Igaz, hogy gyakran az ellen
kezőre is van példa ; de e miatt az intézményt megtámadni okta
lanság. S a viszonyok határozottan javulnak, a mennyiben a kul
túra haladásával egyre szaporodnak az iskolaszéki és gondnoksági
tagságra alkalmas elemek.
Én tehát a helyett, hogy a most érintett helyi hatóságok
megszüntetésének hangoztatói közé sorakoznám, az iskolaszékek
és gondnokságok törvényes jogainak biztosítását, sőt némi
kibővítését javallom. A tanfelügyelőnek tanító-ajánlási joga meg
volna osztandó a gondnoksággal ; természetesen úgy, hogy az utóbbi
tenné az első lépést. A községi iskoláknál az igazgató-tanító válasz
tásának joga teljesen az iskolaszékre volna ruházandó.
Az iskolai helyi hatóságok ellenesei méltassák figyelmükre
intésemet, hogy a ki becsüli, félti saját szabadságát és existentiáját, ne bízza egy emberre. Az az egy ember kitéve saját gyarlósá
gainak, a subjectiv okok által irányított befolyásoknak, sokkal
könnyebben követhet el igazságtalanságot, mint a testület !
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Midőn az értekezés megírásához fogtam, azt czéloztam, hogy
emanczipálva magamat a törvény betűitől, csupán az irányelvekre
teszem meg szerény észrevételeimet ; de elálltam e szándékomtól,
mert azt gondoltam, hogy az ilyen eljárás rám nézve ugyan hálásabb dolog lenne, mint a fontosabb részletekre is kiterjeszkedő,
kissé hosszadalmas felolvasás készítése, de kevésbbé lenne az az
ügyre nézve.
A fejezetek és szakaszok körül csoportosuló észrevételek
erősebb kapaszkodói a közfigyelemnek, melynek e lényeges kérdésre
irányítása felolvasásom egyetlen czélja.
Ember János.

EGY KITŰNŐ FRANCZIA IFJÚSÁGI IRAT.*
Bruno «Tour de la France »-át értem.
A magyar társadalmi viszonyok tanulmányozása vitt rá, hogy
e munkával foglalkozzam. Midőn társadalmunk viszonyait figyelni
kezdtem, azon tényezők közt, melyek e társadalom kinövéseit
okozzák, feltűnt nekem a munka, az ipari foglalkozás iránt való
érzék fogyatékossága; s az, hogy a hazai viszonyokról tiszta képet
nálunk kevés ember bír alkotni magának. A férfiak az országot
többnyire csak politikai szempontból ismerik ; a nők még úgy sem.
S mi következik ebből? Előítélet, kicsinylés mindennel szemben, a
mi hazai ; vakon imádása mindennek, a mi külföldi. A mennyire
lenézzük a jött-mentet, hogy ha az ember, annyira kapunk rajta,
ha iparczikk vagy divat. A miből az a nevetni való furcsaság
keletkezik, hogy pl. a stoószi késgyár a saját gyártású kitűnő késeit
angol czég neve alatt árulja; mert külömben meg nem vennék.
A mi nem is csoda. Az itthoni ipar termékeit nálunk eddig jófor
mán nem ismerik. Az iskolában a reális ismereteknek ezt az ágát
figyelemre nem méltatták; a néprajzot elhanyagolták ! a nemzet
gazdaságtant csak általános elveiben elméletileg ismertették ; a tör
ténelmi tananyagot felszívta a hadjáratok és a politikai viszonyok
elbeszélése ; a társadalmi, ipari fejlődés megfigyeltetésére elvétve
ha gondolt valaki. Fokozott mértékben érvényesült ez az egyoldalú
* Felolvastatott a Magyar Pæd. Társaság február 17-én tartott rendes
havi ülésén.
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irány a nőnevelésben. A művelt magyar nő egész a legújabb időkig
idegen szellem termékeivel táplálta Ízlését, elméjét. Sőt— ne áltas
suk magunkat hiú illúzióval — így van ez még most is, és épen
legvagyonosabb s így legbefolyásosabb társadalmi rétegeinkben.
Mind ezt látni nehezemre esett. Ugyanekkor— megvallom —
irigykedve láttam a külföldi, nevezetesen a franczia nőknek szen
vedélyes fajszeretetét és faji büszkeségét, öntudatát. S ekkor gon
dolkozóba ejtett egy látszólagos ellentmondás : a franczia nemzetet
könnyűvérünek, lobbanékonynak, felületesnek tartja a közfelfogás;
hogy van az mégis, hogy ez a nép annyi forradalom, annyi társa
dalmi felforgatás, annyi szerencsétlen háború után mégis mindig
megifjulva, erőben meggyarapodva veszi vissza és tartja meg helyét
a vezérlő népek közt? Hogy fér össze a franczia nemzet roppant
gazdagodása a nemzeti könnyelműséggel? Hogy fér össze a fran
czia ipar csodája a szalmaláng természettel ?
Ezek a kérdések foglalkoztattak, mikor Bruno könyve a kezem
alá került. És kérdéseimre megleltem benne a választ.
Egy uj világot tárt föl előttem e könyv : a hétköznapló, dol
gozó Francziaországot. Mi magyarok megszoktuk, hogy Francziaországot a mulató, romlott Páris incarnátiójában lássuk. Ezért volt
rám ez az olvasmány olyan fölemelő, megnyugtató hatással. Most
már megértettem az emberi erkölcsnek, szorgalomnak, iparkodás
nak mennyi egymásra halmazodott rétegei alkották meg azt a
talajt, melyből a franczia műveltség, a franczia irodalom, a franczia
művészet kisarjadt ; a melynek virága, virága annak a verejték
öntözte, vér-áztatta, munkahízlalta, buja, kövér talajnak Páris, a
maga átfinomodott ízlésével, a maga elpuhult életmódjával, a maga
rothadt erkölcseivel, fin de siècle társadalmával s mind ezek mel
lett lelkesedési rohamaival és újító eszme áramlataival.
Mert eddig érthetetlennek tűnt fel nekem Páris, csodaszerüen
tündökölve, mint felhők fölött a fényes, havas csúcs : nem láttam
a földet, a melyből kinőtt. Most látom. A felhő eloszlott : látom az
egész hegységet előhegyeivel, völgyeivel, hegysoraival, csúcsaival
melyeknek csak betetőzésük ez a tündöklő csúcs, ez a világ csodája,
a szellem fővárosa: a bűnös, bájos Páris.
Mert ebben a könyvben naiv közvetlenséggel van lefestve a
munkálkodó, természeti kincseit felhasználni, a természet mostolmságát emberi szorgalommal pótolni tudó franczia nemzet. E könyv
ben mintegy a szemünk előtt nőnek nagyra a franczia iparnak
in
M agyar Pmdagogia. I I I . 3.
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hatalmas, évszázadokkal daczoló bástyái : az ipari metropolisok,
Lyon, Lille, stb. ; ott működik előttünk, bámulatos szívóssággal
űzve atyáitól reászállt egyetlen iparágat egész tartomány népe,
nemzedékről-nemzedékre ; háborúk és forradalmak felforgatásai
daczára, legyőzhetetlen szívóssággal ragaszkodva hagyományos
mesterségéhez, tökéletesítve azt az újkor ezer és egy eszközévek
Az egyéni nagyság, az ilyen általános erőfeszítés mellett eltörpül.
Most, hogy ezt tudom, azt mondom : Francziaországot nem egyes
szellemóriásai tették nagygyá, hanem ez a szorgalmas, szívós, lan
kadatlan erőfeszítéssel dolgozó nép; a politikai Francziaország
ebből a rétegből szívja az életerőt; ebből a rétegből szívja az élet
erőt a tudomány, a művészet Párisa.
Hogy a franczia nép munkája e műben némileg eszményítve
van, az természetes. Természetes, ha belőle csak az van kiválo
gatva, a mi csodálatra, a mi utánzásra, a mi tiszteletre, a mi lel
kesedésre érdemes és lelkesíteni képes. A munka, a becsületes
munka apotheózisa ez a könyv. És kinek írták 1? íratta a franczia
nemzet az ő gyermekei számára, hogy azok megismerjék s meg
ismervén, megszeressék a hazát és dolgozó népét. Katekizmusa ez
a könyv a polgári erényeknek ; s mint a hazaszeretet kátéját,
ingyen is osztogatják az iskolás gyermekeknek.
S mily bámulatos psedagógiai tapintattal van ez a könyv írva !
Minden nagyképűség nélkül (hát hiszen könnyű az elbeszélés
mestereinek !), egy naiv történet fonalán vezet körül az országon,
fokozatosan mutatva fel minden erényt, melyre egy nagy nemzet
derék fiainak szükségük van.
Két árva gyermek indul útnak a 71-diki háború után Elszászból — s ez a körülmény adja meg az ethikai és hazafiúi háttért —
hogy francziák maradhassanak, mint haldokló édes atyjuknak meg
ígérték. Két gyermek neki indul a világnak, egyedül a saját erejére
utalva — egész kis robinzonád. Csakhogy segítségükre jő az em
beri jóság és a társadalmi erény minden formájában : mint részvét,
mint munka, m int becsületesség ; és a saját tapasztalatukból isme
rik meg előnyét, hátrányát a tisztességes munkának, a tanulásnak,
az élelmességnek, a rendnek, a takarékosságnak egy részt, az iszákosságnak, a hanyagságnak, az elmaradottságnak másrészt. Ki
fogyhatatlan leleményességgel vezeti őket át az író egyik helyzetből
am ásikbas őm aganem moralizál, hanem a morált — sezafranczia
í zlésre jellemző — többnyire a kisebbik gyermekkel vonatja le.
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Cabinet-darab ez a két gyermek is : a gaulois s a normand typus
megtestesülése. Eleven, virgoncz, beszédes, szemfüles az egyik ;
csendes, komoly, tenni kész, szilárd a másik, a nagyobbik. Ked
vesebb jellemképet nem ismerek még az Amicis gazdag tárházá
ban sem, mint e kis franczia gyerek-jellem fejlődésének vonzó
rajza. S a mellékalakok is mind typikus alakjai a franczia nép
életnek, az egyszerű emberek erényeivel, hibáival. Közvetlen az
egész mű ; csak a mit a gyermekek élményei közé nem lehetett
beszőni: a nagy emberek életrajzát, azt olvassák könyvből; de azt
is mindenütt helyhez kötve ; és nem annyira a harczias és a poli
tikai, mint inkább a polgári erények dicsőítése szempontjából.
Hogy minden történeti alak kapóra jő, s a hozzájuk fűzött beszél
getés a mesét tovább viszi, s a gyermekek elhatározására döntőleg
hat, azt — franczia szerzőről lévén szó — külön kiemelnem feles
leges.
Kedvessé és tanulságossá teszi e munkát a számos tiszta,
szabatos, beszédes rajz. Megjegyzendő, hogy e rajzok is kiváló
pædagôgiai érzékkel vannak össze válogatva, s például a mester
ségekre, gazdaságra vonatkozók mindig a legtökéletesebb beren
dezést teszik szemlélhetővé. Az író kis munkájának, még a képeivel
is harczol az ósdi előítéletek ellen.
Lehet, hogy idővel e munka részletei a gyermekei lélekben
elmosódnak ; de egy nagy benyomás meg marad belőle : a lángoló
hazaszeretet s az a tudat, hogy a vidék lehet sokféle, de a franczia
haza csak egy !
S hogy ezt a munkát végig olvastam, elszomorodtam. Az
itthoni viszonyok jutottak eszembe.
íme egy nagy, hatalmas, egységes, osztatlan nemzet szüksé
gesnek találja fiait a haza szeretetére, a haza egységének megérté
sére oktatni. És nálunk? Nálunk, a hol annyi féle a vallás, a nyelv,
a szokás, a hagyomány, az előitélet, megteszik-é ebhen az irány
ban, a mit kell? Tanitják-é nálunk testvérekül szeretni egymást,
a felekezeteket, az osztályokat, a nemzetiségeket ?
Nem.
Innen, erről a helyről mondom, hogy e részben vétkes mu
lasztást követnek el minálunk ; mert egymás gyűlöletére uszítják
nálunk, már a gyermekeket: «Üsd a zsidót !» hányszor hallottam
ezt meglett ember szájából. Mert nálunk csúfolódásra szoktatják a
gyermekeket; azt mondják előtte : «A tót nem ember.» Mert mi10*
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nálunk más faj lenézésére, nemzeti gőgre kapatják a gyermekeket:
«Buta oláhot», «bakszászt» emlegetnek előtte. S mert nálunk az
ilyen beszéd járja: «Boltos az csak; rongyos mesterember!»
Nem ! Még egyszer mondom : nincs nálunk elég becsülete a
polgári erénynek, a munkának. Nálunk nem is nagy ember, ha
nem politikus. Nálunk egy jó szájas kortes vezért többre vesznek
a legderekabb iparosnál, még ha az az iparos feltaláló lángész is a
maga szakjában. Nálunk a munkás embert lenézik. Nálunk az meg
szégyenítés, fenyegetés számba megy, ha úri ember azt mondja a
fiának : «Mesterségre adlak!» Ebből ered az, hogy a magyar m un
kás osztály hátrább áll más nép munkásainál ; mert a ki benne
magyar, az műveletlen, a ki pedig művelt, az meg idegen. Ezért
annyi nálunk a tisztességtelen elem a keze munkája után élő osz
tályban.
Nálunk a munka megértésére, nálunk a munka szeretetére
százszor inkább szükséges volna az iskolás nemzedéket serkenteni,
mint Erancziaországban ; hogy a kik utánunk jönnek, jobbak legye
nek nálunknál !
Ezért támadt bennem az az óhajtás, vajha Bruno könyve
mintájára egy «Tour de la Hongrie» létre jönne.
Másik szempont a néprajz. A szeretetet a haza többi gyer
mekei iránt korán a gyermeki lélekbe, kell csepegtetni. Hogy érezze,
hogy tudja azt a magyar gyermek, hogy ebben a hazában a legkülönb faj a magyar; de tanulja meg szeretni a többit is; tanuljon
kíméletes, méltányos, előítélet nélkül való lenni a többiek iránt.
Akkor fogja büszkén vallani magát magyarnak a szász, az oláh.
Szeretet szüli a szeretetet.
Harmadik szempont a haza földjének ismerete.
Ismerni a haza földjét — hol volna erre nagyobb szükség,
mint itt, a hol a külföldet járó gazdag, művelt magyar naiv meg
lepetéssel vesz tudomást a haza földjének, egy-egy újon felfedezett
természeti csodájáról? Főkép az úri családok leányaira áll ez, kik
idegen szellemben neveltetvén, hazájuk földjét nem ismerik és —
kimondani is szégyen : sokszor teljesen tudatlanok mindabban, a
mi nemzetük és hazájuk viszonyait illeti.
Negyedik szempont a történeti érzék fejlesztése. Történeti
érzékünk van, csakhogy hamis nyomon jár: csak a harczi dicsősé
get keresi. Azt kell egészségesebb irányba terelni : meg kell értetni a
városok, vidékek s az intézmények fejlődését és a fejlődés tényezőit.
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Végre egy általános szempont : a közhasznú ismeretek, mint
közegészségügyi intézmények, szövetkezés, egyesülés, biztosítás, sth. ;
melyek a mai társadalom nagyszerű alkotásaiban érvényesülnek.
S legvégül az erkölcsi érzet és a jellem fejlesztése, mint be
tetőzése az egésznek.
Ily szempontok szerint szeretném én, ha Bruno könyve nyo
mán egy Tour de la Hongrie létre jönne. Egy ily mű fontosságát
ne kicsinyelje senki ! A benne letett eszmék a gyermekek révén
meglelik útjokat a családi körbe ; elolvassák azt a nagyok is, és
tessék elhinni egy ilyen irányit olvasmány nem megy át nyomtala
nul senki lelkén. Maga se tudja az ember, de egyszer csak egy
későbbi tettében annak a sugallata szerint jár el. A forgékony
gyermeki lélekre való hatásáról nem is szólva.
Csakhogy annak a magyar Brúnónak szerencsés kézzel kell
megírva lennie; a nagyképű, száraz, doctrinair kezelés a hatást
teljesen megronthatja.
Azért vélném legczélszerübbnek, ha e társaság, melynek e
dolog legigazibb hatáskörébe vág, pályázat vagy megbízás útján
intézné el.
Én magam próbáltam nagyjából tervet készíteni, melyet
szívesen bocsátók a Társaság rendelkezésére. Hogy kiadó fog talál
kozni annak idején, abban nem kételkedem.

A tervezet.
Czímnek ezt tartanám helyesnek :
Magyarország. Két kis fiú utazása.
Vagy pedig:
Két kis fiú útja Magyarországon.
Az én két kis fiúm csíki székely fiúcska volna ; apjuk Oláh
országban halt meg, s meghagyta nekik, hogy haza jöjjenek*. Át
jönnek Brassónál ; felkeresik a szülő falujokat, a hol édes anyjuk
testvérbátyját nem találják ; utánna mennek Kassára ; ott hallják
meg, hogy előbb Szegedre került, onnan kiment Amerikába. A Vág
mentén, Pozsony felé mennek elibe Fiúméig, onnan Budapestre
jönnek bátyjuk pénzügyeit rendezni s végre az alföldön teleped
nek meg.
Vagy Istensegltsből jött csángó fiúcskák lennének és szekeren
kereskedve járnák be Erdélyt s azután az ország többi részét ; bajón a Duna
mentét, vasúton a többit.
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Főbb vonásaiban ez volna a történet. Jellemfejlesztés szem
pontjából helyesebb volna a szabadságharcz utáni időbe helyezni;
de akkor le kellene mondani a legutóbbi évtizedek hatalmas culturális alkotásainak megismertetéséről.
Egyebekben a kezelés haladhatna a franczia mü nyomán.
A szorosabb értelemben vett családias erényeket, a házi ipart, a
helyes gazdálkodási elveket, a szövetkezést Erdélyben, a székelyek
közt, ez utóbbit a szász földön kellene bemutatni; az építkezést s
a gyáripart a Szepességen ; a sóbányászatot, sajtkészítést Mármarosban s Liptóban ; a szőllőmívelést a Hegyalján ; a kertmívelést a Dunántúl ; a mezei munkát az Alföldön ; a kereskedelmet a
Duna mentén, a brassói vásáron s a fiumei kikötőben ; a művésze
tet, tudományt, törvény-alkotást emberbaráti intézeteket Buda
pesten. S i. t. A történeti alakok közé felveendő volna, Teschedik,
gr. Brunszwik Teréz, Irinyi stb. tehát az ipar és az emberbaráti
intézetek megteremtői. A nemzet nagyjai lehetőleg mind ; legfőkép
Széchenyi és Deák. A szabadsági]arczot egy öreg honvéd vágj7más
szemtanú mesélhetné el. Egy szóval, úgy akarnám, hogy a gyer
meki lélek világos képet tudjon alkotni magának nemzetéről s
mindarról az erényről, lelki nagyságról, a mi nemzetét eddig fenn
tartotta, dicsővé tette. A mi pedig hiány van a nemzet munkássá
gában, arra az Amerikát látott bátya mutathat rá, úti emlék
alakjában.
A képek közé felveendőnek tartanám nem csak a városok,
faluk, várak, természeti nevezetességek képeit, hanem a helyszínén
levett ábráit az egész vidékek ipari munkásságának : pl. gyékény
szövő asszonyt Czigándról, fát faragó székelyt Csíkból, mesterkélő
asszonyt Csallóközből, stb. Továbbá gyárak, múzeumok, intézetek
stb. belsejét. Azután összehasonlító képet egészséges és egészség
telen lakásról, czélszerű és czélszerütlen istállóról, stb. tökéletlen
és tökéletes iparczikkről. Szóval úgy szeretném, hogy ez a könyv
eszmélkedésre ébreszsze a magyar gyermeket minden fölött, a mit
lát; szeretném, ha itélőtehetsége fejlesztéséhez hozzá járulna, hogy
annak idején ne csak lelkesedve, hanem okosan is tudja szeretni a
hazát.
Geőcze Sakolta.
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Gabriel Compayré, a híres pædagogiai író, vezette a franczia tan
férfiak azon küldöttségét, mely a franczia közoktatásügyi kormány meg
bízásából a tavalyi chicagói kiállítás alkalmával Amerikában járt.
Compayré a rövid alatt, melylyel rendelkezett, nagy buzgósággal tanul
mányozta az amerikai iskolaügyet és most közli róla egymás után majd
szóval, majd tollal érdekes benyomásait. Már a múlt évi novemberben
jelent meg tőle a «Revue Pædagogique»-ban «Les congrès scolaires de
Chicago » czimen tanulságos ismertetése a chicagói nagy tanügyi congressusnak, és újabban közli a «Revue Internationale de l’enseignement»
egy előadását, melyet nem rég a poitiersi akadémiában, mint az intézet
rektora, tartott az amerikiai egyetemekről. Ez utóbbi közlemény annyi
meglepő adatot tartalmaz, hogy jónak látjuk azt egészében — a speciahter franczia viszonyokra való némely allusio mellőzésével — e lap
olvasóival is megismertetni. De nem mulaszthatjuk el az alkalmat, hogy
Compayrének említett, a «Revue Pædagogique »-ben megjelent dolgoza
tából is ne közöljük egy-két érdekes megfigyelését.
Különösen két dolog az ezek közül, mely általánosabb érdeklődés
keltésére alkalmas. Az egyik az, hogy, miként Compayré kiemeli, azon
utilitarius, azaz a gyakorlati élet szükségleteire irányított szellem
daczára, mely az amerikai felsőbb oktatásban mutatkozik, mégis általá
nos és rendkívül mély tiszteletet találunk a görög classions tanulmányok
iránt, melyeket — úgymond Compayré — sehol a világon nem védtek
oly hévvel, mint a chicagói congressuson, a hol több mint 20 egyetemi
professor — alig 2—3 oppositiójával szemben — síkra szállott a hellenismus pædagogiai jogai mellett, még pedig első sorban a traditio nevé
ben, de azon históriai és belső érték kedvéért is, mely a görög nyelvben
és irodalomban rejlik.
A másik érdekes dolog, melyet Compayré, mint franczia ember,
némi keserűséggel hoz fel, az, hogy a német, illetőleg a herbartista
pædagogia sokkal több tért hódít Amerikában, mint akár az angol, akár
a franczia pædagogia. Míg a franczia pædagogusokat — az egyetlen
Rousseau kivételével — alig említik a tanítóképző-intézetekben használt
pædagogia-történeti kézikönyvek, addig Herbartot, Zillert, Stoyt és
Reint nagy elismeréssel emlegetik, mint azokat, kik először adták igaz
elméletét a pædagogiânak. Compayré nagyon csodálkozik e tényen,
mely előtte annál megfoghatatlanabb, mert azt hiszi, hogy az amerikai
szellem mind erényeire, mind hibáira nézve közelebb áll a franczia
geniushoz a maga világosságával, egyszerűségével, socialis és praktikus
jellegével, mint a német genius homályos mélységéhez. Nem tudjuk, e
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congenialitas-kérdésben mennyire van igaza Compayrének, de annyi
bizonyos, hogy a ki a pædagogiâban fogalmakat, kategóriákat, principiumokat és ezeken épülő, tudományos methodussal végzett gondolat
munkát keres — annak mindenesetre első sorban Herbarthoz kell
folyamodnia, s azt hiszszük, hogy a mi az amerikaiakat Herbarthoz
vezeti, az is aligha más, mint e komoly nép nagy fogékonysága minden
iránt, a mi szorosan tudományos és módszeres.
Nem akarjuk itt e böngészést Compayré általános vonatkozású
megjegyzéseiből tovább folytatni, melyek, különösen ha commentárral
kisérgetnők, kissé messze is vezetnének, hanem hadd következzék itt a
jelzett bő kivonatban az amerikai egyetemekről szóló közleménye.
Minden — így vezeti be Compayré közlését — rendkívüli az
Egyesült Államokban. Népének jelszava mindenekelőtt a «nagyban
csinálás» és — úgy látszik — maga a természet is secundál neki renge
teg ambitióiban. Enormisak itt nemcsak a 20 emeletes házak, a 35 kilo
méteres utczák Chicagóban, vagy a földfeletti vasútak Newyorkban, me
lyek millió utazót szállítanak naponta ; nemcsak a Missisippinek végtelen
síkságai, a Niagara hatalmas zuhatagai, a nagy tavak, melyek valóságos
belső tengerek vagy a californiai óriás fák — a mi szintén enormis : az
az újvilág egyetemei.
Néhány számadat némi fogalmat adhat nekünk azon bámulatos
nagy összegekről, melyeket Amerika napról-napra költ a maga egyete
meire. Már maga Harvard egyetemének évi jövedelme 722,000 dollárra
rúg, vagyis megközelítőleg 1.800,000 forintra. Igaz ugyan, hogy Harvard
egyeteme, melyet már а XVII. század közepe táján alapítottak, csak két
és fél évszázad folytonos haladása folytán jutott e mesés virágzásra, de
ne higyük, hogy csak a régi amerikai iskolák ily gazdagok. Az EgyesültÁllamok egyetemei megszületnek és nagyra nőnek máról-holnapra, mint
maguk a városok is (p. o. Chicago, melyet ott közönségesen «gombaváros»-nak is neveznek, mert 1831-ben még csak 600 lakosa volt, és ma
már 1lÁ millió van). Ez egyetemeknek gyakran már létök első perczétől
fogva óriási a budgetjök. Csak egyet akarunk felemlíteni ezek közül,
melyet legeslegújabban — igaz ugyan, hogy az aranyországban, Californiában, szerveztek, — t. i. a Leland-Stanford-Junior egyetemet, mely
nevét alapítóitól, Leland Stanford úrtól és asszonytól, kapta, kik meg
halt fiók emlékéül polgártársaik gyermekeinek nevelésére szentelték
egész vagyonukat: t. i. 30 millió dollárnyi csekélységet, azaz 75 millió
forintot.
Már ez is tehát megértetné velünk az oceánontúli egyetemek gaz
dagságát : egyfelől az egyszerű magánemberek ily fejedelmi adományai,
kik büszkék rá, hogy nevüket közoktatásügyi intézetéhez fűzhetik, vagy
a kiket már az is kielégít, ha szobraik vagy arczképeik díszhelyet kapnak
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az új egyetem valamely termében ; másfelől pedig a már régebben fenn
álló intézeteknél számtalan jótevő, így különösen régi hálás növendé
keknek szüntelen adakozásai, melyek évről-évre gyarapítják az illető ház
kincstárát. De nem szabad elfelednünk, hogy a magános kezdeménye
zésből eredt adakozáshoz hozzájárul a közösség erőkifejtése, az állam,
vagy helyesebben szólva, mind a 44 állam actiója, melyeknek fehér csil
lagai ott ragyognak az amerikai pavillon kék egén. Tudni való ugyanis,
hogy nemzeti törvény értelmében minden állam azon a napon, a melyen
az Unióba belép, nagy territoriális dotatiót kap, melynek jövedelme
mindenféle közoktatásügy javára szolgál. 1888-ban e successiv dotatiók
összege, melyek e gazdag iskolaalapot tették, 31 millió hektarrra nőtt
fel (vagyis akkora területté, mely valamivel nagyobb, mint egész Magyarország). E rengeteg földbirtok jövedelméből megkapják az egyetemek is,
a többi iskolák is a maguk részét, nem számítva az ő nagy járulékukat a
közvetlen iskoladíjakból, melyet az egyes államok az adófizetőkre rónak.
Könnyű ezek után következtetni, hogy ekkora jövedelemforrásokkal
mik az amerikai egyetemek. Mindenekelőtt már maguk a számuk is
eléggé tekintélyes. Ha a washingtoni közoktatásügyi hivatal * részéről
1889-ben kibocsátott hivatalos statistikája után indulunk, akkor leg
alább is 37 egyetem van Amerikában, és minden esztendőben újabbak
nyílnak meg. Van is ott minden fajta. Van a fehér embereknek egyete
mük, van a négereknek, vannak egyetemek, melyek férfiak és nők szá
mára egyaránt meg vannak nyitva és vannak külön egyetemek is csak
nők számára. Az egyetemek szaporításában soha nem látnak az ameri
kaiak okot az aggodalomra, mint néha az európai országok. Nem látnak
abban semmi bajt, ha egy és ugyanazon vidéken több egyetemet nyit
nak, akár néhány kilométernyire egymástól, vagy akár néha még ugyan
azon városban is. Newyorkban pl. együtt találjuk a «University of the
City»-t és «Columbia College»-t, mely utóbbi szerény neve mellett is
valóságos egyetem, még pedig egyike a leghatalmasabbaknak az EgyesültÁllamokban. A bostoni egyetemről a cambridgei Harvard-egyetemre
csak a Charles folyón kell átmenni. Négy órai vasúti utazás mellett lát
hatjuk Newyork két egyetemét, Princetonét (a newyerseyi collegiumot a
A washingtoni közoktatásügyi hivatal a belügyminisztériumnak
teszi egyik osztályát. Jellegére nézve mindenekelőtt statistikai hivatal, de
minthogy vezetői igen kiváló emberek, lassanként valóságos nagy hatást
kezdett gyakorolni az amerikai iskolaügyre. E hivatal négy osztályból áll,
melyek együttvéve 42 embert foglalkoztatnak. Az első osztály foglalkozik a
jelentésekkel és levelezésekkel, a második az amerikai statisztikával, a har
madik az internationalis statisztikával, a negyedik pedig pædagogiai könyv
tárt alkot. E hivatal értesítéseit kapja azután minden egyes állam. —
(L. Jules Steeg «Chicago et l'exposition». Rev. Pa-dag. 1893. juniusi fiiz.)
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hasonnevű államban), a philadelphiai egyetemet, a John-Hopkins-egyetemet Baltimore-ban és végre Washington két egyetemét.
Míg az egyetemek az ország közepében, délen és nyugaton csak
gyéren találhatók, addig valósággal egymás hátán vannak, ragyogó vilá
gító tornyokhoz hasonlóan, az Európa felé fordított oldalon, az Atlanti
Oczeán folyamainak partjain, a keleti tartományokban, a hol a népes
ség is a legsűrűbb, de a melyeket egyszersmind legkorábban, már a
XVII. században, ért az európai civilisatio lehellete. Lassankint kétség
kívül nyugat felé is fognak fejló'dni -— meglehet, ugyanolyan gazdagon —
Chicagón, St.-Louis-n át. Már most is vannak erre felé úgyszólván
elülfutó egyetemek, melyek mind messzibbre, mind előbbre jelölik a
gondolat előrehaladását, így pl. a lawrencei, a denveri egyetemek. Elébe
nézve e szükséges terjedésnek, mely csak idő kérdése, bátran mondhat
juk az Egyesült-Államokról egyetemi életüket illetőleg, a mi Canadáról
absolute igaz : hogy t. i. végtelen nagy szoborhoz hasonlítanak, melynek
dereka még nincs kifaragva és csak nyers kő és márványtömeg, de feje
már ki van faragva és csiszolva, ragyogó feje, mely az Atlanti-Oczeánon
át Európa felé van fordítva, míg lejebb a Csendes-Oczeán partjain a szo
bor lábai a hatalmas és tevékeny California művelődésében kezdik for
májukat kapni.
A mily rendkívüliek az amerikai egyetemek számukra nézve, ép
oly rendkívüliek berendezésük kényelmességére, és az építményeik által
borított területek nagyságára nézve. Yale egyeteme New-Havenben
egész városrészt foglal el, Harvard Cambridgeben város a városban. Igaz
ugyan, hogy Amerikában a legszebb és legnagyobb épületek a bank
házak és a vendégfogadók ; a legmagasabbak az újságok palotái (így pl. a
«The World» újság palotája Newyorkban az egész város felett uralko
dik) — de azért az iskolai épületek is legalább a templomokkal veteked
nek mind méreteikre, mind építészeti pompájukra nézve. Kívülről
tornyaikkal, oszlopaikkal, lövó'résszerű nyílásaikkal majdnem várkasté
lyok vagy citadellák benyomását teszik ránk. Belül nagy boltozatos ter
meikkel, oszlopsoraikkal, basreliefjeikkel székesegyházak belsejére emlé
keztetnek.
Az amerikaiak iskolaügyi kiadásai azonban nemcsak azt mutatják,
hogy gazdagok ; még egyebet is bizonyítanak, azt t. i., hogy mélyen
érzik az egyetemek hasznosságát, társadalmi fontosságát. Igaza volt a
chicagói iskolai eongressus egyik szónokának, M. Gilmannak, a balti
morei nagy John-Hopkins egyetem elnökének, mikor így szólt: «A mű
velt idegen, ha megkérdeznék véleményét országunk felsőbb oktatásá
ról, kétségkívül azt felelné, hogy a közönség itt az egyetemek iránt oly
nagy érdeklődést mutat, melynek sehol a világon, sem Angliában, sem
Francziaországban, sem Németországban nincsen párja, még megköze-

G. COMPAYRÉ AZ AMERIKAI EGYETEM EKRŐL.

139

lító'leg sem. Ez az érdeklődés, nemcsak — mint az ember bihetné
olyan, minőt egy kizárólagosan utilitarius nép fűz oly technikai oktatás
hoz, mely jó orvosokat, jó ügyvédeket, vagy talán jó mérnököket és ter
mészettudósokat nevel, kik gyakorlati találmányaik által kibővíthetik
a mechanikai és ipari mesterségek területét, és a kik arra alkalmasak,
hogy Morse vagy Edison munkáját folytassák. » Az amerikaiak is ép oly
kevéssé tekintik a szakszerű nevelést az egyetemek egyetlen czéljának,
mint akár mi európaiak. Ez az, a mit a congressusnak egy másik szó
noka, Woodron Wilson, a princetoni egyetem tanára, mondott : «Nem
hiszem, úgymond, hogy egy szakiskola magában véve létezhetik ; kell,
hogy egyetemnek tegye részét, kell, hogy egy egyetem atmosphserája
burkolja be és hassa át, kell, hogy mindenben tanúságot tegyen a sza
badság ama szelleméről, mely a tanulmányok lelke».
Tehát nemcsak mint praktikus emberek becsülik meg az ameri
kaiak egyetemeiket, melyeket millióikkal fejlesztenek, hanem igenis jól
tudják, hogy mi az értéke a magas intellectualis műveltségnek, a liberá
lis és önzetlen nevelésnek, mely mást képez, mint specialistákat: t. i.
embereket, egész embereket. Ép ezért veszik is körül ily féltékeny
gonddal és ápolják egész szeretetükkel a felsőbb oktatás e csarnokait,
melyeknek nagy többsége - miként azt a congressuson M. Martin
Kellogg, a kaliforniai egyetem elnöke, mondá — «midőn két különböző
conceptio között választhat, olyan között, mely arra törekszik, hogy az
ismeretek területét minden oldalról kibővítse, és olyan között, mely
megelégszik avval, hogy e területnek egy kizárólagos részében érjen el
kitűnőséget : akkor habozás nélkül az elsőt választják». Ép ezért szeretik
és ápolják e mindenfajta egyetemeket, melyeknek mindegyike külön
physiognomiával, külön sajátlagos tendentiával bir : az egyik részök, és
bizonyára a legfontosabbik, egy vallásos felekezethez sem tartozva, má
sok különböző keresztény felekezetbe oltva, melyektől Amerika csak
úgy hemzseg, — de valamennyi kivétel nélkül lelkesítve van a tudo
mány és az emberiség haladására irányított nemes aspiratióktól. Mindez
egyetemek valóságos iskolai oázisok, műhelyek, gabonatárak, marha
ólak, rakpartok és mindenféle gyárak végtelen tömege közé dobva, hogy
fentartsák a gondolat jogait és öntözzenek a szellemi és erkölcsi élet gaz
dag forrásaival oly társadalmat, mely valóságos zsákmánya egy pokoli
ipari tevékenységnek és a mely első pillanatra az üzlet dsemonjától mint
egy megbüvöltnek, lekötöttnek látszik.
A közszellemtől fentartva, minden állam kormányától oltalmazva,
hogyne virágoznának az Egyesült-Államok egyetemei ? Azonkívül még
a nők is oldalukon állanak ! Egyik legjellemzőbb vonása az amerikai
nevelésügynek az, hogy a nőnek nagyobb rész jut ott belőle, mint bár
hol másutt a világon. Eléggé meg lehetett erről győződni a chicagói
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congressuson is, a melyen a nők nagy szerepet vittek és a hol egyikök
azt mondta: «A nő a kapocs a gyermek és az egyetem között». Minde
nütt voltak nők : a congressus elnökének irodájában, a hol annyi kel
lemmel fogadták a külföldi delegátusokat, az auditóriumban, a hol ők
tették a többséget, ott voltak buzgón figyelve az estrado-on, a plateformon, a hol ragyogó toilettejeik vidámabbá tették a férfiak fekete ruhái
nak benyomását. Eljöttek ide nemcsak kiváncsi nézőknek, hanem hogy
értekezéseikkel ők is hozzájáruljanak a congressus munkálataihoz, első
sorban foglalkozva az első gyermekévek oktatásával, a gyermekkertek
kel, a melyekben mindenekelőtt triumphálnak a női tulajdonságok, de
buzogva a felső oktatásért is — nemcsak mint minden rendű tanítók,
kik hivatásszerű kötelességüket teljesítik, de mint nagyvilági nők is, kik
meg akarják mutatni, minő szenvedélylvel érdeklődnek a nevelés jövője
iránt is. Közöttük ott volt az a distinguált hölgy is, ki a kiállítás alatt
Chicagónak uralkodója, királynője gyanánt tűnt fel : Mme Potter Pal
mer, az egyetemes kiállítás női palotájának szervezője. Ez országban, a
hol’mindenki jól beszél, vagy legalább is minden pædagogus —- itt, úgy
látszik, a nők még jobban beszélnek. Ok egyébiránt nem érik be avval,
hogy ékes szavakban nyilvánítsák psedagogiai buzgóságukat, tetteikben
is nyilvánítják. így pl. Mme Cardwell Philadelphiából milliókra menő
összegeket adományoz a washingtoni egyetemnek, melynek dísztermé
ben ott látható az ő arczképe is XIII. Leo pápa és Gibbons bibornok
arczképei között.
Bajos röviden teljes képét adni a belső életnek, a tanulmányok
beosztásának és rendjének az egyetemeken, melyeknek hatalmát itt
vázoltuk. Hogy mégis fogalmat adjunk ezekről is, egy egyetemet aka
runk közelebbről szemügyre venni, még pedig egyet azok közül, melyek
az elsőrangúak közé tartoznak, és a melyek annyi alig most fel
serdült egyetem között — a legtöbb csak a XIX. században keletke
zett —- büszkék viszonylagos régiségökre. Yehetnők Harvardot, mely
avval dicsekszik, hogy ő az első valamennyi között, és a mely minden
esetre a legrégibb, mert 1638-tól datálódik. Yale-t fogjuk e czélra válasz
tani, mely általános szempontból, mind fontosságra, mind értékére
nézve, második egyeteme Amerikának ; régiségre nézve is a második, a
mennyiben 1701-ben alapították. Ez egyetemnek oly tanítványai vol
tak, mint Fenimore Cooper, a híres regényíró, és Samuel Morse, a telegráf
egyik feltalálója.
Benne vagyunk New-Haven kis városának középpontjában — kis
várost mondunk, mert Amerikáról van szó : New-Havennek ugyanis
több mint 80,000 lakosa van. A Connecticut torkalatánál fekszik, a newyorki vasúttól egy órányira és néhány órányira Bostontól. Kereskedő város, mint a többi amerikai város, csakhogy a zöld pázsitok és szép

G. COMPAYRÉ AZ AMERIKAI EGYETEM EKRŐL.

141

árnyékos helyek bővebben vannak benne, mint másutt, és büszke szil
fákkal beültetett utakon és tereken át, melyek után a «szilfák városáé
nak nevezik, eljutunk a Yale collegéhez, mely nevét egy illustris polgár
tól nyerte, a ki a XVIII. században az Indiai Társaságnak kormány
zója volt.
A mi bennünket mindenekelőtt meglephet, az a sok szétszórt
építmény, a különvált épületük, melyek a college-tért borítják (van leg
alább 24, nem számítva azt a tízet, mely a szomszédságban van szét
szórva). Amerikában ugyanis az egyetem egész kis világ, mindenféle
iskolának kissé tömött és tarka összesége. Nemcsak azt a négy-öt hagyo
mányos facultást foglalja magában, mint a régi Európa, hanem magához
csatolja a középkori egyetemek mintájára a középiskolákat is és minden
irányban intellectualis tevékenységet sugároz ki és nem átallja terü
letét olyképen is gazdagítani, hogy az elméleti igazsághoz és az általá
nos ismeretekhez a tudomány alkalmazásának vezetését is kapcsolja
minden formájában.
Yale-ban legalább is hét különböző közoktatási intézet van : elő
ször is a jogi, orvosi, theologiai és pliilosophiai (illetőleg irodalmi)
facultások ; azután a slieffieldi természettudományi iskola; egy közép
iskola, a hol a baccalaureusok készülnek, és a mely négy irodalmi vagy
természettudományi évével a mi főgymnasiumi vagy főreáliskolai osz
tályainkhoz hasonlít, és végre egy képzőmíímvészeti akadémia. Még
több iskolát találnánk Harvardban, a hol ezeken felül még fogművészeti
iskola, állatorvosi, földmívelési és kertészeti iskola is van. Az amerikai
egyetemi oktatás ágainak e jegyzéke még hosszabbra nyúlna, ha végig
menve az összes egyetemeken rámutatnánk például a bányászati isko
lára, a politikai tudományok iskolájára a Columbia-Collegen, a mérnök
iskolára és az elektromos intézetre Princetonban. Van itt Amerikában a
végtelenségig menő subdivisiója és kinyujtása e complex egyetemek
munkájának, és bátran elmondható róluk, hogy nincs, a mit ott nem
tanítanának vagy nem tanulhatnának. Ennek bizonyítására elegendő
volna, ha összeállítanák a baccalaureatus és a doctoratus fokozatait,
melyeket ők annyiféle módon osztogatnak. Nehéz is volna mindezeket
felsorolni és csak azt a jellemző részletet akarjuk megemlíteni, nogy az
ember Amerikában baccalaureusa vagy akár doctora is lehet a philosophiának, jóllehet csak építészeti cursusban vett részt.
De térjünk vissza Yalebe. Álljunk meg mindenekelőtt a jogi facultásnál, mely ép úgy, mint az orvosi facultés nem tartozik hozzá az épü
letek főcsoportjához, melytől óriási pázsitok választják el. A jogi facultás
termei elfoglalják a ncwhaveni megye igazságügyi palotájának (Court
House) egész emeletét. Mindenkinek, a ki ide jön, azonnal feltűnik, hogy
mily előnyös a jogi iskolára nézve ez együttlakás a törvényszékekkel,
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melyek majdnem mindennap ugyanazon helyiségben üléseznek. A tanu
lóknak csak néhány lépést kell tenniök, hogy kilépve az osztálytermek
bői, a melyekben a tanárok a jogelméletére tanítják őket, a bíróságokhoz
jussanak, a hol a bírák biztosítják és meghatározzák az elmélethez tar
tozó gyakorlatot. A törvényszékek és birói hatóságok ilyképen úgyszólv
gyakorló-iskolákká lesznek a jurista tanulók számára. Ez korántsem
kicsinylendő dolog és tulajdonkópen nem is sokkal rendkívülibb, mint
azon az egész országban elterjedt szokás, hogy a mennyire csak lehet,
mindig egymáshoz közel hozzák, vagy egybe is kapcsolják az orvosi isko
lákat és a kórházakat.
Nézzük, hány tanára van Yale-ben a jogi facultásnak ; 8 tanári
czímen, kik a facultás tulajdonképi testületét teszik, továbbá 25 rend
kívüli tanár (special lector and instructor), együttvéve 37. Hány
tanuló ? 171 az 1892—93-ki iskolaévben. Egészben véve van a yalei egye
temnek körülbelül 180 tanára 1900 tanuló részére. Itt is, úgy mint egész
Amerikában, aránylag igen nagy a tanárok száma a tanulókéhoz képest.
Azon egyébiránt nem kell csodálkozni, hogy a yalei jogi facultáson oly
kevés tanuló van, csak arra kell gondolni, hogy az Egyesült-Államokban
52 jogtudományi iskola (schools of law) van. Némelyeknek ezek közül igaz ugyan —- 1888—89-ben alig volt tíz tanulójuk, sőt egynek csak egy
szál tanítványa volt, i. i. az illinoisi Wesley-egyetem Bloomington-iskolájának. A legnépesebbek a Columbia-College jogi facultása 492 tanuló
val, a minneapolisi 401 tanulóval, az ann-arbori 217-tel, a harvardi 204
és a georgetowni 202 tanulóval.
Az előadások katalógusában a jogi tanítás legfontosabb anyagát
találjuk, úgy a mint az mindenütt dívik. A római jognak is van itt
helye — igaz ugyan, hogy kissé szőkébb mértékben, mint a mi európai
iskoláinkban. A legtöbb pontban megegyezik az ott követett rend is az
európai szokásokkal. Vannak egyrészt kötelező, másreszt a tanulók tet
szésére bizott cursusok és buzdítják is a joghallgatókat arra, hogy iratkoz
zanak be a többi, így különösen a pliilosophiai és orvostudományi facultásoknak is egyik-másik cursusára.
De vannak egyes, figyelemre méltó specialis vonásaik is: például az
ügyvédi ékesszólás tanfolyama (forensic allocution), a melyen a jövendő
béli ügyvédek a törvénykezési rlietorika szabályait tanulják. Azonkívül —
úgv látszik — különös fontosságot tulajdonítanak egy tanfolyamnak,
melynek a politikai és társadalom-tudomány a tárgya.
A jogi tanítás egyébiránt egészben véve csak 4 évig ta tt: 2 év kell
a baccalaureusi, kettő a doctori fok eléréséhez. A nagy vacátiók minden
esztendőből 3 hónapot vesznek el, a mennyiben junius 29-én kezdődnek
és szeptember 29-én végződnek.
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A mi az oktatás módszoreit illeti, ezek oly természetűek, hogy
igazán bámulatba ejthetnek : ugyanis az egész oktatás főleg valóságos
könyv nélkül tanultatás. Az előadó termeket eléggé jellemző módon
recitáló, azaz felmondó termeknek nevezik. Nincsenek tehát a szó szoros
értelmében didaktikai cursusok, ex cathedra való prælectiôk. A tanuló
nak kézikönyvet, ú. n. textbook-ot adnak a kezébe, ő megtanulja otthon
a leczkét és csak azért megy el a cursusra, hogy kikérdezzék, és a tanár
tanító szerepe csak arra szorítkozik, hogy megmagyarázza az illető
tárgynak nehezebb pontjait. «A jogi facultásnak is meggyőződése
így
szólnak a yalei hivatalos programmok, — az egyetemnek is traditiója,
hogy határozott és tartós benyomásokat csak válogatott kézikönyvek
tanulmányozása mellett lehet megszerezni, oly tanulmányozás mellett,
melyet a tanuló maga végez szabad idejében, és a melyet kiegészítenek
azon kérdések és magyarázatok, melyeket a recitáló termek lien adnak.»
Az oktatás e módszere különben nem dívik valamennyi amerikai jogi
iskolában. Harvardban pl. formaliter elvetik a recitálás eljárását : «szó
sem lehet róla — mondják itt az egyetemi szabályok, — hogy a tanu
lók egy kézikönyv lapjait bevágják (to memorize the pages of text
books) ».
A mi a yalei pædagogiai szokások között többet ér, az az a gond,
a melylyel ott a vitázó társaságokban (debating societies) a praktikus
gyakorlatokat ápolják, a melyeken a discussióban gyakorolják magukat,
néha csak egymás között, néha pedig a tanár vezetése mellett.
Lépjünk újból át a zöld szőnyegen, mely az igazságügyi palota és
a college-tér között elterül. Itt tán húsz épület egymásután magára
vonná figyelmünket, ha ráérnénk ott sétálgatni. Mindenekelőtt a könyv
tárba lépünk, mely legalább is 200,000 kötetet tartalmaz. Láthatjuk itt,
hogy a termek kiterjedtsége lehetővé teszi, hogy a tanulók szabadon át
haladjanak a galériákon, maguk átkutathassák az állványokat és maguk
is kivehessek a könyvet, melyre szükségük van. Yale büszke az ő könyv
tárára, de talán még büszkébb művészeti és természettudományi mú
zeumára. Hogy könyvek nagy számmal szabad rendelkezésükre vannak
a tanulóknak, az Amerikában mindennapi dolog. De a mi még itt sem
az, az a mit Yaleban láthatni : t. i. a képzőművészeti iskola tanulóinak
szolgálatában és arra szánva, hogy utána dolgozzanak, van egy nagy
szerű múzeum, melynek csarnokai telve vannak az európai festészet és
szobrászat munkáival és azonkívül nagy nemzeti műproductumokknl is
5 Compayré az oktatásnak tényleg tanúja nem volt, minthogy ép
nyáron, azaz vacatio idején, látogatta meg az intézetet, és igy csak külön
böző okiratokból, katalógusokból, programmokból stb. szerzett magának
képet az ott alkalmazott methodusokról.

144

W ALDAPFEL JÁNOS.

(ott vannak pl. Teumbullnak, a canadai angol-franczia háború és az
amerikai forradalom festőjének művei). — A sheffieldi természettudo
mányi iskola tanulói rendelkezésére van és kutatásaik számára nyitva
áll a Peabody-múzeum, természetrajzi múzeum, melyben egyebek között
Marsh geológus az oly nevezetes fossilis fauna mintáit állította össze,
melyet újabban fedeztek fel Amerika különböző részeiben, így az ú. n.
«Rossz Földekében vagy a «Sziklás Hegységében.
De hogy is lehetne itt mindent felsorolni, a mi csodálatost Yale
tartalmaz : a physikai és chemiai laboratóriumokat, az astronomiai inté
zetet, a kápolnákat és templomokat, a refectoriumokat és a kórházakat,
a két fedett tornahelyiséget, a nagy játszóréteket, a hol a jókedvűek, és
ilyenek ott nagy számmal vannak, «baseball» és «football »-lal csatáznak
és a nyilt mezőn felállított amphitheátrumokat, melyekben nyári napo
kon tanítanak is a szabad ég alatt, és mindez berendezve a solid luxus
és a gyakorlati használhatóság ama jellegével, mely az amerikaiak min
den munkáját kitünteti, mindez körülvéve fákkal és pázsitokkal, a béke
ogy atmosphnarájában, a melyben érzi az ember, hogy mit tesz az jól
élni, tanulni és dolgozni, a hol a szabadság levegőjét szívja az ember,
különösen ha visszaemlékezik arra, hogy milyen volt eleinte a yalei
iskolaregime, midőn a XVII. század puritánjai által kapott törvények
halálbüntetéssel sújtották az olyan bűnöket, minő «a sabbath napjának
megsértése» vagy a dohány, e «tisztátalan növény», élvezete.
Nem mulaszthatjuk el, hogy ki ne emeljük a yalei egyetemnek,
mint különben az egész amerikai iskolaéletnek egyik legszembeszökőbb
vonását, t. i. a tanulótársulatoknak, cluboknak nagy számát, melyek min
den egyetem keblében és védelme alatt keletkeznek. Yaleban van egy
evező-egylet, ének-egylet, mely különösen ünnepélyek rendezésére van
hivatva, instrumentális-muzsikusok, mandolinisták és guitáristák egy
lete, külön baseball- és külön football-társulat (mely utóbbiak büszkék
rá, hogy az utolsó versenyek alkalmával legyőzték Harvardot és Princetont), — nem számítva még a sok mulató társulatot, és az újságok ki
adásával foglalkozó egyesületeket (Yalenek van 15 ilyen újsága, melyek
közül némelyik mindennap megjelenik).
E társulatokban nem annyira az illető, feladatul kitűzött gyakor
latokban elért ügyesség közvetlen eredménye az, mely első sorban érde
kes, hanem a pajtásság és testvériség és egyszersmind a vetélkedésnek is
az a szelleme, melyet e tanuló társulatok tagjaik között fejlesztenek.
Megjegyzendő, hogy ezen, az egyetemen alakult társulatok az egyetem
falain kívül is fentartják magukat «régi tanulók társulatának» nevén.
Yalenak pl. 30 ily társulata van, melyeknek székhelyei ugyanannyi kü
lönböző városban vannak. S ez eredmény Amerikában talán még sokkal
értékesebb, mint bárhol másutt. Nem szabad ugyanis elfelejteni, hogy
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az Egyesült-Államoknak tényleg nincs állandó hadseregük. Látni ugyan
ezredeseket, csak hogy azok tanítóképzőket kommandóinak, látni gene
rálisokat, csak hogy azok Harris úr, a tényleges hivatalfőnok, előtt diri
gálják a washingtoni közoktatásügyi hivatalt : — valóságos katonát
ott — úgyszólva — nem is lát az ember. A hadsereg, a fegyelem e nagy
iskolája, hiányzik tehát Amerikában, és e hiány pótlására soha sem lehet
elegük ezekből a társulatokból és «fraternity »-kből, mint ők nevezik,
a melyekben az egyetemi tanulók megtanulják egymást szeretni és
támogatni, és tevékenységüket szilárd szabály és absolut rend szerint
intézni.
Mennyi más oldalt kellene még kiemelnünk a yalei egyetem és
versenytársai szervezetében ! — Tehát minden tökéletes és kifogástalan
az amerikai egyetemeken? — kérdezhetné valaki. «Bizonyára nem» —
mondja Compayré előadása vége felé — «de nagyon is rövid ideig időz
tem az Egyesült-Államok nagy civilisatiójának varázshatalma alatt, hogy
a hibákat tisztán láthattam volna, és ha észrevehettem volna is őket,
nehezemre esnék őket elmondani, mert még mindig leköt a szíves fogad
tatás bűbája és hálás emléke. Az egyetlen dolog, melyet e perczben ma
gam részére megengedhetőnek tartok, hogy egy folytonos dicsbeszéd
egyhangúságát megszakítsam, az csak annyi lehet, hogy néhány vonás
ban reproducáljam azt a rosszat, a mit az amerikaiak maguk mondanak
magukról. Kétségkívül nem akarjuk itt szerényeknek feltüntetni őket :
nem azok. Ártalmatlan dicsekvésükkel, reclamszeretetükkel gyakran
emlékeztetnek a gascogneiakra, e szeretetreméltó hetvenkedőkre ! De
legalább azon vágyukban, hogy előrehaladjanak és önmagukat is felül
múlják, megőrizték maguknak az őszinteséget saját lelkiismeretük meg
vizsgálására és saját hibájuk felismerésére. így hallottunk a chicagói
congressuson is egy szónokot, ki a miatt panaszkodott, hogy bizonyos
egyetemeken igenis utilitarius tendentiája van az oktatásnak ; egy máso
dikat, ki azon kihágásokat Ítélte el, melyekre az athleta-sport évi össze
jövetelei alkalmat adnak ; egy harmadikat, ki constatálta, hogy úgy a
programmokban, mint a methodusokban nagy az összevisszaság ; és a ki
panaszkodott, hogy az egyetem szép czíme kopottá vált, hogy merészen
bitorolja sok középrangú és jelentéktelen iskola és hogy ennélfogva a
grádusok, melyeket minden fennálló egyetem adhat, napról-napra sokat
veszítenek értékükből és prestige-ükből.»
«De hiszen nem folytatása-e ez egy nép dicsérésének, midőn bemu
tatjuk, a mint szenvedélylyol hozzálát, hogy maga magát reformálja,
mely maga buzgón számot ad magának hiányairól, hogy őket kipótolja,
és a mely ennélfogva nagy érdeklődéssel ismerkedik más országok iskolaügyi intézményeivel, és nagy sóvárgással lesi az idegenektől a példákat
é s leczkéket ? >»
W a ld a m e l J á n o s.
M agyar P u dagogia. I I I . 3.
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NÉMETORSZÁG ÉS SYÁJCZ KÖZÉPISKOLÁINAK
TESTI NEVELÉSE.
Játék.
Mig a németek minden rendszeres tömázásuk mellett a testi neve
lés terén évtizeden át nem voltak képesek a kellő eredményeket fel
mutatni, addig a szabad levegőn való mozgáson alapuló angolok test
edzési rendszere eredményeiben messze felülmúlja a németekét.
A német testnevelés hivatott vezérférfiai csak nagy nehezen — s
azt is csak részben — ismerték el az angol rendszernek fölényét a
maguké fölött, de ekkor azonnal hozzá fogtak a saját tornájuknak angol
minta szerint ifjúsági játékok felkarolása által való kibővítéséhez. Birodalomszerte nagy mozgalmat indítottak ezek általánosítása érdekében
s miután az így támadt mozgalmat maga a közoktatásügyi kormány,
sőt maga a német császár is erkölcsileg és anyagilag egyaránt pártolják,
a játék ügye évről-évre nagyobb tért hódít mind az iskolában, mind a
társadalomban egyaránt.
Mindezen intézkedések azonban csak legújabban láttak napvilágot
s így hatásuk csak a közel jövőben lesz kellően észlelhető. Jelenleg a
németek is csak a kezdet nehézségeivel küzdenek. — 16 német város
ifjúsági játékügyét különös érdekkel figyeltem meg, de nagy meglepe
tésemre kellett látnom és tapasztalnom, hogy 1—2 várost kivéve, az
ifjúsági játékok itt még nagyon is gyermekkorukat élik. A nagy hír és
lárma után, melyet részint német szaklapok s egyéb jelentések az
ifjúsági játék mellett ütöttek, sokkal többet vártam, mint a mennyit
láttam.
Egészben annyi való a német iskolai játékügyből, hogy Német
ország majdnem minden intézetében megtették az előkészületeket a
játék megkezdéséhez, a mennyiben igen csekély kivétellel valamennyi,
különféle játékszerekkel kellő számban fel van már szerelve. Maga a
játék azonban nagyon kevés helyen van félig meddig is begyakorolva.
Ritkaság-számba megy az olyan intézet, melynek ifjúsága a játékszen
vedélytől át volna hatva. De sok helyütt maguk a tanítók sem ismerik
az ifjúsági játékokat, sőt az angol játékok leghíresebbjeit, a rugólabdát
és a kriket-et még a vezető szakközegek sem. Nagy meglepetésemre
tapasztaltam különösen a Berlinben tartott játéktanfolyam alkalmával,
hogy számos tanító a torna- és játékirodalomban is teljesen járatlan volt.
Németországban a tulajdonképeni porosz állam területén fejtenek
ki legnagyobb mozgalmat a játék általánosítása mellett. Kormány és-
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városok vállvetve buzgólkodnak játékterek létesítésén. A kormány a
játékvezető közegeket külön díjazásban is részesíti : IVa játékóráért
rendszerint 3 márkát fizet. Egyes jobbmódú városok is külön fizetik a
tanítóikat így pl. Lübeck. Brémában pedig a játékvezető tanárt, dr. Jausont az ifjúsági játékokat előmozdító egyesület honorálja. Frankfurt
a. M. városa pedig 4 márkával fizeti a IV2 órai játékot.
Annyi bizonyos, hogy csak ott található félig-meddig rendezett
játékrend, hol a vezető közegek külön díjazásban részesülnek.
Németország összes középiskoláiban a játék nem kötelező, csak az
egyedüli Braunschweigban élnek játékkényszerrel, még pedig kitűnő
eredménynyel. — Magam is több okból pártolom a kötelező játékot.
A német középiskolák udvarai nagyjából alkalmatlanok ifjúsági
játékok gyakorlására, csak az újabban emelt német iskolai épületek
udvarain lehet, de itt is csak keveset, játszani.
A berlini torna- és játékvezető közegek nagy ellenszenvvel visel
tetnek az angol játékok, különösen a rugólabda és kriket iránt, kárhoz
tatván ezek vad jellegét és veszélyes voltát.
Ennek daczára azonban az angol találmányú labda mindenütt
található az iskolai játékeszközeik között s játszanak is vele, játékuk
azonban nem is emlékeztet a tulajdonképeni ilynemű angol játékra s
legföljebb a labdának ide oda való rugdosásából áll.
Mivel pedig a németek az angol rugólabdajátékot még sem tagad
hatták meg s testképző hatása előtt nem zárkózhattak el, magát az angol
játékot pedig mint ilyent meghonosítani nem voltak hajlandók, azért
új, úgynevezett német rugólabdajátékot eszeltek ki, a melyet aztán
maguk is más, különféle szabályok szerint gyakorolnak.
A kriket-játékot pedig 1—2 intézetet kivéve, csak hírből ismerik.
Sőt még az általuk hangoztatott hires nemzeti játékukat a «Deutscher
Schlagballt» és ennek rokonfaját, a «Kaiserball»-t, csak gyöngén játszszák. — Nem tudnak még kellőleg labdát fogni, nem vele dobni és
találni, nincs meg a szemmértékük sem, ingadozó magaviseletükkel tel
jesen elárulják a játékban való gyakorlatlanságukat. Játékuk tisztán csak
a kezdők játéka még.
Németország összes iskoláiban legkivált a «Burlauf» játékot űzik
nagy szorgalommal, kellő ügyességgel és szenvedélylyel. Különösen az
éjszaki németek nemzeti játéka ez, melyet a berliniek a játékok koroná
jának neveznek. Maga a játék kitűnő, de csak akkor válik érdekessé, ha
teljes gyakorlatában vannak a tanulók, mert gyors felfogást és azonnali
cselekvést igényel. E játék nagyon alkalmas arra, hogy iskolai játékok
közé fölvétessék, mert nagyobb számú csapat is, aránylag kis területen,
kimerülésig gyakorolhatja minden segédeszköz nélkül, a mi viszont
anyagi szempontból is előnyös.
11*
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A «Deutscher Schlagball» és «Kaiserball» játéka csekély eltéréssel
azonos a mi hosszú méta (longa) vagy kifutónak nevezett játékunkkal.
Csakhogy a mi játékunk sokkal jobban gördül, intenzívebb és jóval érde
kesebb is a németek játékánál. A minek eredménye aztán magánál a
játéknál nagyon is észlelhető : tanulóink hasonlíthatatlanul jobbak benne,
mint német társaik.
Egyik legkedvesebb játéka a németeknek továbbá a «Schleüderball. » Ezt a játékot alsóbb és felsőbb osztálybeliek egyaránt gyakorolják
rendkivül nagy előszeretettel. Készemről ezen játékot több okból csak a
felsőbb osztálybeliek számára fentartott játékok közé sorolandónak
tartom. E játék az angol rugólabdával egyetemben már nálunk is kezd
meghonosodni, legelsőbben az Y. kér. áll. főreáliskola ifjúsága gyako
rolta s ettől átvette a VII. kér. gymnasium is. Bizonyos vagyok benne,
hogy most a játéktanfolyam elmúltával az ország egyéb részeiben is gyö
keret ver. Általánosítása nagyon kívánatos volna.
A német iskolákban a játék megkezdése körül az a szokás dívik,
hogy az igazgató a tanév elején felszólítja az ifjúságot, hogy jelentkezze
nek nála mindazon tanulók, kik az iskolai játékban részt óhajtanak
venni. A jelentkezők aztán erkölcsileg kötelezve vannak a játékban való
pontos részvételre s esetleges elmaradásukat igazolni kötelesek. Minden
ilyen intézetben hetenkint egyszer IVa—2 órán át egyhuzamban játsza
nak, az alsóbb és felsőbb osztálybeliek külön-külön délután.
Megemlítendőnek tartom továbbá azt is, hogy Németországban
nemcsak a középiskolákban kezdik gyakorolni a játékot, hanem fel
karolták azt az egyetemi hallgatók is, kiknek játéka - - különösen Ber
linben,és Bonnban — aránylag jobban kielégített a középiskolai tanulók
játékánál.
Azon városok közül, melyekben megfordultam, Berlin egyik leg
első helyen áll játéktereket illetőleg. A város egyik legszebb játéktere a
«Humboldshain», vagy 240 méter hosszú és 100 méter széles pompás
gyepes sík terület, mely köröskörül fákkal van körülvéve.
Körülbelül 400 elemi iskolás fiút láttam rajta mozogni, három
tanító felügyelete alatt. A gyermekek vígan játszadoztak a téren s ezek
ből, ha középiskolákba felkerülnek, ügyes játékosok lesznek.
A «Fridrichshain» játékterén, mely körülbelül oly nagy mint a
mi mesterséges jégpályánk, vagy 480 gymnasiumi tanuló játékát figyel
tem meg, a mely azonban nagyon gyarló volt.
A «Tempelhof »-i mezőn a Falk-reálgymnasium 600 tanulója ját
szott igen gyöngén, sajnálom, hogy kedvezőbben nem nyilatkozhatom
róluk, mert a tornában kiválók.
A Schönholcz-ban pedig az egyetemi hallgatók gyakorolták magu
kat a játékban, kik rendszerint hetenkint kétszer vagy 50 főből álló
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csapatban nagyszámú közönség jelenlétében voltak tornázni és játszani
e téren, mely egyszersmind mulatóhelyül is szolgál.
A berlini tanulók általában véve nagyon gyöngék a játékban, más
vidéki városokban jobb eredményre akadtam. így pl. a görlicziek már
sokkal jobban űzik a játékot. Görlitznek feltétlenül nagy érdeme van
ifjúsági játékok felkarolásában és általánosításában. A német közokta
tásügyi kormány jóformán görlitziek után indult, midőn az ifjúsági játé
kok ügyében rendeletet bocsátott ki az intézetekhez. Görlitz keltette
fel az érdeklődést a Németországban szunnyadozó játék iránt s hogy az
most az egész birodalomban készül elterjedni, az kizárólag Görlitz kez
deményezésének a dicsősége és elévülhetetlen érdeme.
Kötelességemnek tartom azonban megjegyezni, hogy ezen iskolá
nak nagyobb a híre, mint a hogy érdemli. Nem ezen intézetben tudnak
legjobban játszani és korántsem itt űzik legpontosabban a játékot, vala
mint nem görlitziek voltak az elsők Németországban, hol az ifjúsági
játékokat felkarolták. Mindezekben messze túlszárnyalja Görlitzet Braun
schweig városa, hol a játékot szakavatott emberek már 1871 óta űzik s
a hol a játékszenvedély legjobban ki van fejlődve.
Görlitznek három játéktere van. Nagy baj azonban az, hogy ezek
a játékterek kicsinyek és porosak. Nem lehet ezeken az igazi angol rugó
labdát játszani. A harmadik játéktéren pedig, mely tágas és szép gyepes
terület, mely azonban meglehetősen lejtős, kinn fekszik a városból,
a miért aztán ritkábban játszanak rajta.
Lübecknek két játéktere van, az egyik szép gyepes terület, hasonlít
egy angol játszótérhez. A város iskolái közül csak a Katharinenm gymna
sium játszik, de ez is gyöngén, a többi iskolában nem űzik a játékot
külön.
Hamburgban számos játszóhelynek alkalmas gyepes terület van,
de maga a játék itt még nagyon fejletlen. Az iskolák azonban már fel
vannak szerelve játékeszközökkel s így nemsokára nagyon valószínű,
hogy itt, hol annyi alkalmas tér van, a játékszenvedély is kifejlődik.
Megjegyzem, hogy az áll. reálgymnasiumban az I —II. osztálynak három
torna- és két játékórája van egyenkint 1‘ / 2 órán át, а III—IV—V—VIH.
oszt. két tornaóra IV* szabadtornázás (Kürturnen) és kétszer lietenkint
V» óra játék. Itt tehát az osztályok növekedésével a testi nevelés órái is
szaporodnak.
Brémának négy játéktere van, melyek közül a Nordstrassen lévőt
az állam rendezte be, a többit pedig magánosok. Az iskolák külön nem
játszanak, hanem a játék fejlesztése érdekében működő egyesület buzgólkodik czélja megvalósításán, a mennyiben dr. Fauson tanár vezetése
alatt az összes brémai iskolák ifjúságát felvezeti a játéktérre.
Hannoverben nemcsak a tornát, hanem a játékot is kiváló.
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szeretettel űzik és gyakorolják. így különösen ápolják azt a Wilhelmgymnasiumban, hol maga az igazgató is lelkes híve a játéknak, kit
nemes szándékában az intézet derék tanára Kohlrausch támogat. Ebben
az intézetben, hacsak részben is tehetik, akkor az udvaron tornáztatják
a tanulókat. Az intézet ifjúságának külön játékórái nincsenek, s a tanár
sem jár ki velük rendesen, mindazonáltal játszanak és pedig : a három
legfelsőbb osztály egyletet alakított, melynek tagjai hetenkint kétszer
összejönnek s tornáznak és játszanak egyaránt ; a középső osztályok
hetenkint egyszer mennek ki a játéktérre, a két legalsóbb osztály pedig
egyáltalán nem megy ki a játéktérre, hanem az intézet udvarán
játszik.
De nemcsak a Wilhelm-gymnasiumban, hanem Hannover többi
középiskoláiban is játszanak és pedig hetenkint egyszer, a miért a taná
rok egy évadra 75 márkát kapnak.
Németország egész területén összehasonlíthatlanul legkiválóbban
ápolják a játékot Braunschweigban. Itt a középiskolák hetenkint egyszer
játszanak két órán át. A játékban mindenki köteles részt venni. A játék
órák a rendes óraszámba vannak fölvéve.
Braunschweigban a játék fellendülése kizárólag dr. Koch és Götze
tanárok érdeme, kik a Martino-Katherineumot, a nagylierczegi gymnasiumot, valamennyi németországi középiskola fölé helyezték. Ezen inté
zetben teljesen ki van fejlődve a játékszenvedély ; a felsőbb osztálybeliek
csak két játékot gyakorolnak (kriketet és rugólabdát), de kiválóan jól és
pontosan. E gymnasiumban már a 70-es évek folyamán játszottak, tehát
akkor, midőn Németországban még sehol sem gyakorolták a játékot s
ugyancsak ezen idő óta vezetnek játékkönyvet is.
Bonnban nemcsak a középiskolákban játszanak, hanem a felsőbb
iskolákban is. Az egyetemi hallgatók kisebb játszócsapatokra oszolva
gyakorolják a játékot. Magának a városnak azonban eddigelé nincsen
még rendezett játszótere. Eddig a játékot a korcsolyapálya terén űzték,
de ezen terület javarészét a jobb módú polgárok jópénzért a «LawnTennis » számára lefoglalták s így az Iskolák a tulajdonképeni játéktér
széleire szorulnak ki játékaikkal. Most legújabban készít a város nagy
játéktért, de ez S.U órányira esik a várostól.
A szász királyság terén is csak újabb időben karolták fel a játékot,
melynek külön tanításáért a vezetőközegek HA óráért három márkát
kapnak. Drezdának jelenleg csak három játéktere van, melyeken vala
mennyi tanuló játszik. A Turnlehrerbildungsanstalt udvarán láttam a
Kreuzgymnasium tanulóit játszani, meglehetősen vígan mozogtak. Kár
azonban, hogy a felsőbb osztálybeliek játékát nem figyelhettem meg, de
labdáik oly rettenetes nagyok és esetlenek, hogy a velők való játszást egye
nesen lehetetlennek tartom. Az intézetnek 300 alsóbb osztályú tanulója
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közül vagy 100 tanuló és 300 felsőbb osztályú közül vagy Г»0jelentkezett
a játékban való részvételre.
Lipcsében csak a reálgymnasiumban játszanak jól, a többi iskolá
ban pedig nagyon gyöngén folyik a munka ; alig tudtak az igazgatók is
felőle egy kis felvilágositást adni.
A hesseni nagyherczegségben a játék egyáltalán nincsen ren
dezve. Egyedül Bingenben játszanak, de itt se sokat. Mainznak meg
játéktere sincsen.
Majnai Frankfurtnak 3 játéktere van ; mind a hármat a város ren
dezte be. A középiskolákban a játékot hetenkint egyszer gyakorolják, а
játékvezetők 4 márkát kapnak 1V* óráért.
Weidenbusch turninspektor szives közbenjárásával több intézet
játékát volt alkalmam láthatni s ezenfelül délután kinn a játéktéren a
rugólabda játékot is. A fiuk igen jól mozogtak, nagy hévvel láttak hozzá,
de maga a játék sokban eltér a hasonnemű angol játéktól.
A badeni iskolákban a torna mellett a játékot is kiválóan gyako
rolják. de ez mégsem a braunschweigiak játéka. Külön az egyes iskolák
ban nem játszanak ugyan, de a bingeniek példájára, minden nap 10-kor
30 perczig kinn az udvaron mozognak.
Münchenben több intézetet láttam, melyekről azonban elismerő
leg nem nyilatkozhatom. Az intézetek külön nem játszanak, daczára
annak, hogy erre felhivattak, de itt is bizonyos tekintetben iparkodnak
segíteni a bajon. A városnak ugyanis van egy rendkívül nagy játék- és
tornatere, melyet I. Lajos, kinek München majdnem minden jelentőségét
és nevezetességét köszöni, adományozott a városnak. Ezen a területen
egyszerre akár 1000 tanuló is játszhatik és tornázhat egyaránt. Ezen játék
tér vezető igazgatóságától felhívják az intézetek igazgatóit, hogy hirdes
sék ki iskoláikban a nevezett játéktéren tartandó játékórákat és hívják
fel a tanulókat ezekben való részvételre. A jelentkezők aztán három
márkát fizetnek az egész évadért, melynek fejében tornáznak és játsza
nak ott.
Az iskolai év végén másodszor is felhívják az ifjúságot a játékok
ban való részvételre, a mi igen fontos körülmény, mivel ezen játékévad
a szünidőre esvén, a tanulók ekkor folytathatják játékukat s gyakorol
hatják magukat a tornában is. Ezen évadnak a díja IV» márka. Mind
ezen, a játék érdekében felölelt állapotok igen hasznosak, csak azon
bajuk van, hogy csak pénzért játszhatnak itt a tanulók. Sokkal czélszerűbb és az ügy érdekében is kívánatosabb volna, ha teljesen díjtalanul
használhatná az ifjúság a szép játékteret.
Ha már most összehasonlítjuk a német iskolai játékeredményeket
a magyarokéval, teljes tárgyilagossággal és minden önhittség nélkül
mondhatjuk, hogy a németek csak annyiban állanak fölöttünk, ha egy-
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általán már beszélhetünk így, hogy középiskoláik rmnd jól fel vannak
szerelve különféle játékeszközökkel, és hogy nagyobb részben rendesen
a városok részéről játszótereik is vannak.
Játékuk azonban, igen csekély kivétellel, rendesen a kezdők játé
kának tekintendő. Tétovázó magatartásuk, bizonytalan mozgásuk össze
sem hasonlítható a mi tanulóink gyors, ügyes és határozott fellépésével.
Semmi kétség benne, hogy ha mi általánosan megkezdjük a játékot s ha
csak félig-meddig is kellő játszóterekkel és eszközökkel rendelkezünk,
akkor azonnal ott leszünk, a hol ők most állanak. Hiszen a kis labdát
jóval ügyesebben kezeljük, mint a németek, sőt egy-két intézetünk a
tulajdonképeni németjátékokban is határozottan jobb a legkiválóbb
német intézetek bármelyikénél.
(Folytatjuk.)
O ttó J ózsef .

AZ ÉRETTSÉGI LATIN DOLGOZAT ÜGYE AZ ORSZ.
KÖZOKTATÁSÜGYI TANÁCSBAN.
A k ö zo k t. ta n á c s f e lte r je s z té s e a v a llá s - é s k ö z o k t. m in is z te r ú rh o z .

A Gymnasiumi Utasítások, annaktöbbszörös hangsúlyozása mellett,
hogy ma a latin nyelv tanításának már nem lehet gyakorlati czélja, a
magyar-latin stílusgyakorlatokat és fordításokat csupán abból a szem
pontból hagyták meg, hogy általuk egyrészt az olvasott író gondolatkincse
és kifejezésmódja jobban megerősödjék a tanulóban, másrészt, hogy e
gyakorlatok a nyelvi és formai érzéket, különösen a magyar stilus érde
kében, fejleszszékés erősítsék. Afordítás és stilizálás tehát latin tanításunk
mai stádiumában nem önczél többé, hanem szolgálatában áll a latin
nyelvi és irodalmi tanítás elé szabott általános feladatoknak, a tárgyi
érdek, az irodalmi és históriai érzék, s különösen a formai Ízlés felkelté
sének és ápolásának.
Az Utasításokban körvonalozott ezen czélokkal azonban, melyek
természetszerűleg hivatva vannak a tanítás módszerét is irányítani, ellen
tétben állott az a másik, végső czél, melyet az érettségi vizsgálaton a
tanuló elé tűztünk, midőn tőle nem az olvasott írók feldolgozott anyagának
tartalmi és formai elmélyítésére szolgáló feladat megoldását, hanem
teljesen ismeretlen tartalmú szöveg alapján valóságos stilizálást, tehát
majdnem önálló alakítást követeltünk. Végső czélul tűztünk ki olyas
valamit, a mire az egész oktatás már nem tendál, s a mit ennélfogva nem
is lehetett elérni, nem is szólva más nagy nehézségekről, mint pl. arról,
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hogy ily czél eléréséré segédeszközeink is teljesen hiányoztak, sőt talán
itt-ott maguk a tanárok sem voltak eléggé jártasak a latin fogalma
zásban. Ily körülmények közt nem is ütközhettünk meg azon a valóban
elégtelen eredményen, mely az érettségi vizsgálatokon készült dolgozatok
nak nagy részében mutatkozott.
így fogva fel a kérdést, a szakosztály a mai latin pensumnak,
mint tanulmányi végső czélnak elejtését és megfelelő intézkedéssel való
pótlását egy értelemmel javasolja. De midőn ezt teszi, még külön is
hangsúlyozni kivánja, hogy ezen elejtést nem azon indokból pártolja,
mintha vele talán valamely, állítólag túlságos tehertől akarná felszabadíttatni a gymnasiumot, vagy mintha talán a külföld némely államának
hasonló intézkedései folytak volna he elhatározólag megállapodásaira,
hanem mert a latin pensumnak, a régi iskolából átöröklött és jelen
módszerünkbe bele nem illő e residuumnak elejtésében és megfelelő
pótlásában tulajdonképen a végső czélnak a többi czélokhoz való helyes
alkalmazkodását látja.
Az imént mondottak kezünkbe adják azokat a szempontokat is,
melyekből ki kell indulnunk, ha arról van szó, hogy a magyar-latin
pensumot más intézkedéssel pótoljuk :
1. Annak, a mit a latin pensum helyébe teszünk, lehető össze
függésben kell állania az iskolai olvasmánynyal, a nélkül, hogy vele
azonos volna.
2. A feladatnak arra kell szolgálnia, hogy világosan megítélhessük
a dolgozatból, mennyire képes a tanuló egy latin írót formailag s tartal
milag önállóan megérteni, és az olvasottat anyanyelvén helyesen és
szabatosan reprodukálni.
3. A feladat mindenesetre álljon oly színvonalon, hogy az elejtett
magyar-latin fordítás egyenértékéül szolgáljon.
Véleményünk szerint e követelményeknek megfelelünk, ha min
den tanulónak — a magyar-latin fordítás helyett — a következő fel
adatot tűzzük ki :
1. Latinból magyarra való fordítás az iskolában tárgyalt íróknak
nem olvasott részeiből, még pedig :
a) egy költőből 20—25 sor, és
b) egy prózairóból 20—30 sor.
2. Ezen, fordításul adott szövegeknek a szaktanár által megjelölendő
nehány kifejezése grammatikai és stilisztikai, nehány helye pedig tárgyi
(archæologiai, mytüologiai stb.) szempontból megmagyarázandó.
A feladat minden segédeszköz nélkül, tehát szótár nélkül oldandó
meg. A melyik szóról a tanár feltételezi, hogy a tanulók eddigi olvas
mányaikból nem ismerik, az ilyen szó magában a feladatban megjelölendő
latin értelmével együtt. A mennyiben azonban a közoktatási kormány
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egy etymologiai szócsoportok szerint szerkesztett és csupán a szók alap
jelentését magában foglaló jó szótár kiadásáról gondoskodnék, ilyen, de
csakis ilyen szótár használata meg volna engedhető, és pedig azon okból,
mert a szöveg illető helyén előforduló értelmi árnyalatnak az alapjelen
tésből való pontos megállapítása s az ezzel járó szellemi művelet az
érettségi vizsgálat színvonalához méltó, a tanuló önállóságát eléggé
próbára tevő s így az osztályozásnál is biztos kritériumot szolgáltató
feladat.
Magától értetődik, hogy az osztályozásnál szigorúan számba veendő
leszen, vájjon a tanuló a kitűzött szöveg értelmét csak megközelítően,
avagy minden árnyalatával együtt adta-e vissza, s hogy magyarsága és
stílusa az ily átültetéssel járó szellemi munkában való bizonyos gyakor
lottságról és ügyességről tanuskodik-e ? A dolgozatok javítása és megbírálása tehát a legnagyobb lelkiismeretességgel lesz eszközlendő.
Végül a tanács annak is kifejezést kíván adni, hogy a latin stílus
gyakorlatoknak és fordításoknak az Utasítások követelte szellemben és
alakban a gymnasiumi tanfolyamon keresztül ezentúl is meg kell
maradniok. Fenn kell őket tartani a bevezetőleg jelzett okokon kívül
azért is, mert a latin nyelvnek, mint általában minden nyelvnek bár
csak a puszta megértésre czélzó elsajátítása és birtokba vétele is más
képen nem érhető el, mint ha a tanult és olvasott anyagnak legalább
némi alkalmazása támogatja a puszta könyvtanulmányt, természetesen
mindig kapcsolatban egész latin tanításunk feladataival és mód
szerével, és sohasem az olvasmány nyújtotta alap mellőzésével (mint
most sok helyütt történik). A latin nyelv eredményét koczkáztatnók
— amitől Nmgodnak épen a jelen alkalommal kibocsátott rendelete is
óva int — ha némelyek tanácsát követnők, kik a gymnasium leterhelését
hozva fel indokul, a magyar-latin fordítás elejtésével nélkülöz heteknek
mondott stílusgyakorlatok és fordítások idejét más, különben is elérhető
és elérendő czélokra, pl. a reáliáikra kívánják fordíttatni.
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A nm. vall. és közokt. m. kir. miniszter úr 1893. nov. 12-én kelt
48961. sz. a. magas rendeletével felszólította az Orsz. Közokt. Tanácsot,
hogy a «tankönyvbirálat és engedélyezés ügyét a számbaveliető érvek
mindenoldalú mérlegelése mellett beható tanúlmány tárgyává tegye, s
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terjeszszen fel javaslatot arra nézve, hogy 1 . a tanügy érdekében szük
séges-e továbbra is fentartani a rendszeres tankönyvbirálatot általában
minden iskolára nézve ; avagy 2 . nem volna-e esetleg a tankönyvbirálat
csupán a népoktatási intézetekre szorítandó, a középiskolákra nézve
pedig megszüntethető', melyeknek tankönyvei minden tekintetben ma
gasabb színvonalon állanak ; s 3. a mennyiben a Tanács arra a meg
győződésre jutna, hogy a rendszeres tankönyvbirálat minden irányban,
vagy legalább a középiskolákra nézve mellőzhető : mily intézkedések
teendők a végből, hogy a szabad verseny a tanügy érdekeit ne koczkáztassa
és a szülők a gyakori tankönyvváltoztatással meg ne terheltessenek. »
E miniszteri rendelet alapján az Országos Közoktatási Tanács
elnöksége bizottságot küldött ki (elnöke : dr. Ilóman Ottó ; tagjai : 1lófér
Károly, dr. Verédy Károly, dr. Kármán Mór, dr. Fináczy Ernő, dr.
Szuppán Vilmos és Sebestyén Gyula, ez utóbbi egyszersmind a bizottság
előadója) a végből, hogy az ügyet tanulmányozza és a további tárgyalások
előkészítésére véleményes jelentést, illetőleg javaslatot készítsen. A
kiküldött bizottság két ülést tartott (1893. december 23-án és 30-án) s
szótöbbséggel hozott megállapodásai a következők :
A t a n k ö n y v b ir á la t é s e n g e d é ly e z é s m o s ta n i é r v é n y e s s é g é b e n
to v á b b r a is íé n t a r t a n d ó .

Az Orsz. Közokt. Tanács mélyen tisztelt elnöksége előtt nein szük
séges részleteznünk a tankönyvbirálásban és engedélyezésben eddig
követett eljárás üdvös eredményeit és jótékony hatását. Tankönyveink
évről-évre javulnak s tankönyvirodalmnnk színvonala örvendetesen
emelkedik. A középiskolai tankönyveknél nagyobb mértékben, a nép
iskolaiaknál kevésbbé ; de a haladás azért mindegyiköknél jelentékeny.
Kitűnik ez a tény az évről-évre engedélyezett és visszautasított tan
könyvek egymáshoz viszonyított arányszámának fokozatos javulásából
is ; de még inkább megerősíti e tényt az engedélyezett tankönyveknek a
szaktudomány, előadás, nyelv, methodika és a technikai kiállítás szem
pontjából való mérlegelése. Emez örvendetes eredmény kivívásában az
Orsz. Közokt. Tanács bíráló munkásságán kivül számos tényezőnek van
része. Megköveteli a maga részét közműveltségünknek, tudományos
ságunknak, irodalmunknak, iskolaügyünknek és iparunknak általános
emelkedése is ; de az oroszlánrész minden esetre, kétségtelenül és föltét
lenül az Orsz. Közokt. Tanácsot illeti meg. A Tanács bírálatainak hatása
nyomról-nyomra kimutatható tanköuyvirodalmunk emelkedésében. Köz
vetve ama presszionál fogva hatott a Tanács, hogy az engedélyezés csak
az ő bírálásai alapján volt elnyerhető ; közvetlenül pedig az által, hogy
legtöbbször az apró részletekre is kiterjeszkedő bírálataiban nemcsak
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figyelmeztette a szerzőket hibáikra és tévedéseikre, hanem azokat ki is
javította, vagy legalább útmutatással szolgált kijavításukra. Megbecsül
hetetlen szolgálat s mondhatnám egyetlen módja a halasztást nem tűrő,
biztos haladásnak oly irodalomban, mint a mienk, melynek még nincs
számbavehető szaktudományi, irodalmi és közoktatásügyi kritikája.
Hogy nem az elfogultság követeli az oroszlánrészt a kivívott eredményből
a Tanács számára, az említetteken kívül az is bizonyítja, hogy tankönyv
irodalmunknak amaz ága, mely nem volt s ma sincs alávetve a Tanács
bírálatának és a miniszteri engedélyezésnek, jóval alacsonyabb szín
vonalon áll, holott tudományosságunk, irodalmunk és közoktatásügyünk
emelkedő napja rája is csak úgy árasztja sugarait. Tankönyvirodalmunk
nak emez ága ép annak a szakszerű, beható és tárgylagos kritikának
hiányát sínyli, melyet irodalmunk még nem ad meg, a melyről tehát az
iskola érdekében az iskolai hatóságnak kell gondoskodnia. Ezt tette az
( írsz. Közokt. Tanács, sok személyes érdeket és hiúságot sértve talán, de
az ügyöt odaadással és sikerrel szolgálva mindenkor.
A Tanács tankönyvbirálatainak emez eredményeit, szolgálatait és
jótékony hatását nem is vonta, nem is vonhatja kétségbe senki sem.
Azok a támadások, a melyek a Tanácsot tankönyvbirálatai miatt érték,
egészen más természetűek. Nem nyugosznak azok elvi alapon, nem a
közjó érdekében történtek, noha ennek álarczát viselték ; hanem az
egyéni sértődöttség és károsodás önző forrásából fakadtak. Azok is, a kik
mindezeken felülemelkedve, tárgyias okoknál fogva kívánják a tankönyv birálás és engedélyezés mai rendszerének megváltoztatását, megszűn
tetését, nem az elv, hanem az opportunitás nevében hangoztatják kíván
ságaikat. Elismerik a Tanács tankönyvbiráló munkásságának eddigi
szükségességét és eredményeit ; de a tankönyvbirálatot — épen a Tanács
eddigi működésének sikeréinél fogva, ép azok következtében — a jövőre
nézve immár feleslegesnek, tehát megszüntetendőnek tartják. Tan
könyveink — így szólanak — immár annyira megjavultak, tudományos
és pedagógiai színvonaluk oly fokot ért el, a mely teljesen kielégítő.
Hanyatlástól, vagy visszaeséstől nem kell tartani ; megóv ettől ezentúl a
kiadók anyagi érdeke és szükségszerű alkalmazkodása a szabad verseny
hez, melyben a jónak csak egy ellensége van : a «jobb» : megóv az irodalmi
kontrol, a melynek már elegendő ereje van a visszaélések megakadályo
zására. Csupa föltevések ! merő irrealitások !
Ha tankönyvirodalmunk emelkedéséről szólunk s azt örvendetes
nek tartjuk, ezzel még koránt sem mondhatjuk a mai állapotot teljesen
kielégítőnek. Az engedélyezett tankönyvek kedvező statisztikája még
nem jogosít fel ilyen állításra s tankönyveink tartalmi mérlegelésében az
átlag dicséretével nem takarhatjuk el, nem szabad eltakarnunk a részletes
fogyatkozásokat. A Tanács maga legjobban tudja, hogy bírálataiban,
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hányszor volt kénytelen az általános irodalmi viszonyokhoz és iskola
ügyünk itt-ott még erősen érezhető kezdetlegességeihez alkalmazkodva
mértékét alább szállítani ; hogy sok engedélyezés csak kényszerűségből
történt, mert irodalmunk szegénysége nem engedett választást a gyenge
és jó, vagy a jobb között ; hogy az egyszer ily okoknál fogva engedélyezett
tankönyv mily nehezen szorítható ki a használatból ; — hogy végre a
szabad versenynél mennyivel kívánatosabb volna a szigorú bírálat és a
már engedélyezett tankönyveknek szigorú, általános revíziója ! Szóval, a
kivívott eredmény biztosítása és tovább fejlesztése, egyelőre legalább,
csak a mostani rendszer fentartása és a körülményekhez való alkalmazása
által lehetséges, de semmiképen sem bízható sem a kiadók jól felfogott
érdekének ótalmába, sem irodalmi kritikánk gondjaira.
Arra nézve, hogy kiadóink szabad versenyében a jobb könyvek
érvényesülnének, semmi garancziánk sincs ; sőt a tapasztalat óva int,
hogy az anyagi érdekek eme harczában az iskola ideális érdekeinek
garancziáit ne is keressük a kiadóknál. Az irodalom tág birodalmában
ám proklamáljuk a szabad versenyt; ott szabad a kínálat és kereslet, ott
helye van : de a tankönyvirodalomban, a hol a tankönyv használata meg
van kötve s adott korlátok közé szorul, a verseny szabadsága nem éltet,
hanem öl, nem teremt, hanem rombol. De azt mondják, hogy az irodalmi
kritika őrt fog állani tankönyveink mellett és gondoskodik majd róla,
hogy használatba csak jó könyvek vétessenek s hogy a gyönge és rossz
könyvek leszoruljanak a versenytérről. Hiú föltevés ! A kritika kimutat
hatja, mi a jó, mi a rossz, de arról nem gondoskodhatik, hogy az iskola
küszöbén csak a jó könyvek juthassanak át. Az irodalmi kritika ítél és
tájékoztat ; nagy hatalom, de nem végrehajtó hatalom. S nekünk ilyen
kritikánk sincs. Semminek hiányát nem érezzük oly kínosan az irodalmi
téren, mint ép ezét. Tankönyvbirálataink és ismertetéseink a szakfolyó
iratokban is (a napilapokról e tekintetben kár szólani) igen-igen gyakran
alig egyebek baráti szívességből teljesített jószolgálatoknál vagy a vetél
kedés és gyűlölködés ártani akaró kitöréseinél. Elmaradottságunkat semmi
sem világítja meg jobban, mint ha a művelt nyugoti nemzetek irodalmi
kritikája mellé állítjuk a magunkét. Nem lehetünk el személyeskedés
nélkül, nem bírunk objektivek lenni. Ám hivatkozzanak a szabad tan
könyvhasználat hívei — jogosan vagy jogtalanúl — a művelt külföldre :
megadjuk a szabadságot, de előbb olyan irodalmi kritikát, olyan köz
szellemet kívánunk, a milyennel ők büszkélkednek.
Ha sem a kiadókban nem volna meg a hajlandóság, sem irodalmi
kritikánkban a képesség tankönyvirodalmunk színvonalának fentartására
és iskolaügyünk érdekeinek megóvására — így szólnak a szabad tan
könyvhasználat hívei — velük együtt, vagy rajtok kívül itt vannak a
tanári és tanítói testületek, a melyek első sorban döntenek a tankönyv
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használatba vétele fölött ; itt vannak a felsőbb tanügyi hatóságok
(főigazgatók, tanfelügyelők), a melyeknek elég eszközük, módjuk van a
tantestületek ellenőrzésére és itt végül maga a közoktatási kormány, a
mely legfőbb felügyeleti jogánál és rendelkező hatalmánál fogva bármikor
beleavathozhatik a dologba s utólagosan eltilthatja a használatból az erre
nem méltó könyvet.
Bármily elismeréssel viseltessünk középiskoláink és magasabb fokú
népoktatási intézeteink tanári testületéinek szakképzettsége és morális
integritása iránt (mert épen nem következetes és nem igazságos eljárással
a szabad tankönyvhasználat hívei az elemi iskolákra nem kívánják kiter
jeszteni föltétlenül a használandó könyvek megállapításának jogát),
mégis azt biszszük, hogy az az egy vagy két’szaktanár, a kik a népesebb
tantestületekben is egy-egy szaktárgyra nézve rendelkezésre állanak s
véleményt mondhatnak (még ha az egész testület erkölcsi tekintélye
mögöttük áll is), nem képesek közbiztosíték adására oly mértékben, hogy
a nekik adott szabadságot a vele szándékosan vagy akaratlanul elkövethető
visszaélésektől féltenünk ne lehetne, ne kellene. És e visszaélések ellen
őrzésére, káros hatásaik orvoslására alig lenne módjuk a magasabb
tanügyi hatóságoknak. Az iskolák tantestületeitől használatra elfogadott
tankönyvek jegyzéke ugyan fölkerül a főigazgatókhoz és tanfelügyelőkhöz
s a tantestületek megállapodásai csak az ő hozzájárulásuk után fogana
tosíthatók : de ebben az esetben valahányszor új tankönyv használatba
vételéről van szó, a magasabb tanügyi hatóságnak kell döntenie a tan
könyv értéke fölött, s ha dönt, a felelősséget is viselnie kell érette. Ma
is így van ez, de ma a főigazgatók és tanfelügyelők a hivatalos bírálatra
támaszkodhatnak s ellenőrzésük tartalmilag nem terjed messzebbre
annak megállapításánál és figyelemmel kisérésénél, hogy nem enge
délyezett könyv használatra el ne fogadtassék. A szabad tankönyvhasz
nálat érájának megnyitása után, a megbízható és kimerítő irodalmi
kritika híjával, amaz alternativa előtt fog állam a hatóság, hogy vagy a
tantestületek ajánlatára támaszkodva jóhiszeműleg megadja az engedélyt
s ez esetben nem ellenőriz, vagy ha a dolog érdeme szerint akar eljárni,
magának kell megbírálnia, esetleg megbiráltatnia minden új könyvet,
mihelyt azt valamely testület használatra ajánlotta. Vájjon az így gya
korolt hivatalos bírálat megbízhatóbb, egyöntetűbb, részrehajlatlanabb,
üdvösebb lesz-e a mostaninál — nem szólva arról, hogy ez a teendő nem
is fér össze a főigazgatók és tanfelügyelők hatáskörének természetével ?
Valóban : «medicina peior morbo!»
Vannak, a kik nem is így értelmezik a főigazgatók és tanfelügyelők
ellenőrző tisztét. A használandó tankönyvek jegyzékét — így szólnak a tanári testületek állapítják meg és a tanügyi felsőbb hatóság nem
gyakorol előleges czenzurát, hanem csupán utólagosan intézkedik, ha
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valamely tankönyvnek használhatatlanságáról valami módon meggyő
ződik. Ez esetben az illető tankönyvet fölterjeszti a közoktatási kor
mányhoz, a mely megbiráltatja, s ha kell, a használatból kitiltja. De
hátha a főigazgatók és tanfelügyelők nem jutnak nyomába, vagy későn
jutnak a nyomába a használatra nem alkalmas könyveknek : hol van itt
a baj orvoslásának garancziája s nem érkezik-e sokszor nagyon is későn
az orvosság ! Képes e rá bármelyik főigazgató, hogy a felügyeletére bízott
összes iskolák minden tankönyvét a maga tapasztalatai alapján meg
ítélhesse s ha képes volna is rá, van-e hozzá ideje ? nem kénytelen-e
mások (személyek és irodalmi kritikák) informátiója után indúlni s ezen
az alapon intézni fölterjesztéseit a közoktatási kormányhoz ? De ily
körülmények közt hol vannak az óhajtott szabadság tárgyi biztosítékai,
hol van a védelem a zaklatások ellen, hol az iskola és a tanítás érdekeinek
minden egyebek fölé helyezendő megóvása a lappangó visszaélésektől
Valóban, úgy látszik, hogy körülményeink között a szabad tankönyv
használat utólagos czenzura mellett egyjelentésű az eddig kivívott ered
mények koczkáztatásával, s azok számára, a kik reményeiket hozzákötik,
pusztán csalódásokat teremne - - csalódásokat, a melyeknek nemcsak ők,
hanem közoktatásunk nagy érdekei is kárát vallanák.
Az imént elősorolt argumentumok alapján a bizottság többsége
(négyen kettő ellenében) egész határozottsággal a mellett nyilatkozott,
hogy a tankönyvbirálás és engedélyezés — mind a középiskolákra mind
a népoktatási intézetekre nézve — mai érvényességében fentartandó.
A bizottság határozatával szemben dr. Verédy Károly -— a közép
iskolákra nem reflektálva - a mellett nyilatkozott, hogy a magasabb
népoktatási intézetekben (polgári iskolák, felsőbb leányiskolák, tanító
képző intézetek) a tankönyvbírálás és engedélyezés mai rendszere meg
szüntethető, mivel az illető iskolák testületéinek intelligencziájában és
szakképzettségében elég garancziát talál a visszaélések ellen ; de az elemi
népiskolákra nézve fentartandónak vélte a mai rendszert.
Dr. Fináczy Ernő viszont a népoktatási intézetekre vonatkozólag
tartózkodott a véleménynyivánítástól ; de a középiskolákra nézve annál
határozottabban sürgette a mai tankönyvbirálás és engedélyezés meg
szüntetését. Véleményét írásban is előterjesztette s azt — mint külön
véleményt — kérelmére egész terjedelmében ide iktatjuk.
«A fenforgó kérdésről — úgymond — a mennyiben az a népok
tatási intézeteket érdekli, nem kíván nyilatkozni, mert ez iskolák tan
könyvirodalmát csak hézagosán ismeri. A mi azonban a középiskolákat
illeti, meggyőződése szerint már elérkezett az ideje annak, hogy a tan
könyvek rendszeres bírálata és engedélyezése elejtessék. Volt idő, a mikor
az nagyon szükséges volt, s a Közokt. Tanács nagy elismerést érdemel,
hogy e terhes feladatát oly szigorúan, komolyan és lelkiismeretesen
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végezte. De nem lehet elzárkózni az elöl, hogy e megrostálás most már
második évtizede tart, hogy évről-évre kevesbedik a reprobált tankönyvek
száma ; végül, hogy a középiskolai tankönyvek átlaga ma már elérte azt
a színvonalat, melyet sem jelentékenyen feljebb emelni, sem jelenté
kenyen lejebb szállítani — a fejlődésből Ítélve — nem lesz lehetséges.
Feljebb nem, mert az elért színvonal nagy részben összefügg közművelt
ségünk általános tényezőivel is, melylyel egy bizonyos határon túl a mi
viszonyaink között — egyelőre legalább — nem fejleszthetők ; lejebb
nem, mert a már meglevő jó könyvek fenmaradásáért szerzők és kiadók
mindent meg fognak tenni, az új könyveket pedig (hivatalos engedélyezés
híján) a kiadók saját érdekökben ugyan csak jól és többszörösen átfogják
nézetni, mielőtt kibocsátják, tudva azt, hogy azontúl nem a miniszteri
tekintély, hanem maga a könyv milyensége lesz a könyv elterjedésének
egyik főfeltétele. Bizonyos, hogy kevésbbé jó, sőt rossz könyvek is
fognak tért hódítani ; de vájjon most, a legszigorúbb eljárás mellett nem
hódítanak-e szintén ? — Nomina sunt odiosa. Maga tud vagy húsz rossz
könyvet, melyek a szigorú bírálat mellett is keresztül csúsznak és
használtatnak. Viszont azonban a gyámkodás sok képzett, de félénkebb
természetű tanárt riasztott már vissza a tankönyvek írásától. Örökké
lebilincselni az erőket nem volna tanácsos, s abból, hogy egy rendszer,
egy eljárás tizenöt évig szükségesnek bizonyúlt, nem következik, hogy
továbbra is fentartassék, ha időközben a viszonyok tetemesen változtak.
A szabad versenynek kétség kívül szintén lesznek hátrányai ; de az ezen
hátrányokkal járó koczkázat — a középiskolák érdekét tekintve — már
nem olyan nagy, hogy miatta egy komplikált, teljes garancziát úgy sem
nyújtó s mindenki előtt gyűlöletes bírálási rendszert továbbra is érdemes
volna fentartani. Bizton hihető, hogy középiskolai tanári karaink kép
zettsége és tankönyveinknek elért színvonala mellett az erőknek szabad
mérkőzése középiskolai tanításunknak nem lesz kárára.
Vannak, a kik elismerik, hogy a középiskolai tankönyvek színvo
nala minden tekintetben megnyugtató ; de mégis perhorreskálják a rend
szeres birálás és engedélyezés elejtését, mert szerintök a népiskolai tan
könyvek irói és kiadói csakhamar kicsikarnák a kormánytól az ő műveikre
vonatkozó hasonló intézkedést. A szóló nézete szerint ez legfeljebb
opportunitási, de nem tárgyilagos érv. A középiskolának mások az igé
nyei, mint a népiskolának. Ha szükséges a rendszeres birálás és engedé
lyezés az utóbbi kategóriába tartozó tankönyveknél, ebből nem követ
kezik az, hogy a középiskoláknál is még mindég szükség van rá. Miért
rendelje magát alá a középiskola a népiskolának, ha neki teljesen mások
a czéljai, viszonyai és mai szükségletei ? A közokt. kormány fog módot
találni, hogy a középiskolai tankönyv birálás eltörlése mellett isfentartsa
az eljárást a népiskolai tankönyvekre nézve, ha szükségesnek véli.

IRODALOM.
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Megmaradna természetesen ezentúl is a közoktatási kormánynak
az a joga, hogy bármely használatban levő könyvet megbiráltasson és
esetleg el is tilthasson. De ez csak tiltó jog, mely nem invoválja azt,
hogy minden használatba veendő könyv bemutattassék és megbiráltassék. Tankönyveket változtatni ezentúl is csak a főigazgató engedélyével
volna lehetséges. A változtatást a tanári testületek behatóan megokolni
tartoznának.
A szóló tehát a fenforgó kérdést az 1893. évi november 12-én
48.9(11. sz. a. kelt miniszteri rendeletben érintett azon lehetőség értel
mében kívánja megoldani, mely szerint «nem volna-e esetleg a tankönyvbírálat csupán a népoktatási intézetekre szorítandó, a középiskolákra
nézve pedig megszüntethető, melyeknek tankönyvei a régibb idő óta
fenálló bírálás következtében a beérkezett jelentések szerint minden
tekintetben magasabb színvonalon állanak.»

IRODALOM.
Á rio n . Vegyeskarú énekek gyűjteménye iskolai használatra.
Szerkesztette dr. llnrrnch József. I I . kötet.

>1í»ío a r

A «Magyar Pædagogia» mult évi első számában volt alkalmam
dr. II arrack József Árionjának első kötetéről rövid ismertetést írni.
Örömmel üdvözöltem akkor a művet, a melynek megjelenését, tekintve,
hogy a zenetanítás középiskoláinkban mindinkább tért nyer — valóban
időszerűnek jelezhettem. Ugyanezt mondhatjuk a mű második kötetére
vonatkozólag is : magában véve önálló munka, mégis szépen kiegészíti
azt, a mit az első nyújtott. A mi dicséretest elmondottam a mű I. köte
tére vonatkozólag, az nagyjában a II.-ra is reá illik. A szerző, ha nem
professionals zenész is, sokat és behatóan foglalkozott zenével és zenepædagogiâval, s e téren szerzett tapasztalatait e műben is szépen érvényre
juttatja.
A gyűjteményben foglalt dalok igen tapintatosan és helyesen van
nak megválogatva, mind a szöveget, és tartalmat illetőleg, mind pedig a
hangterjedelemre és a dallamok szépségére nézve. Sőt elmondhatjuk,
hogy a második részben a szerző még becsesebb és változatosabb anyagot
nyújt, mint az elsőben ; mintha látóköre nagyobbodott, æsthetikai Ítélete
finomult volna. A zeneirodalomnak (különösen a régebbinek) valóságos
gyöngyeit találjuk benne : így Gluck Hymnusát, Hændel Diadal-énekét,
Pindarosnak egy Ódáját, Prætoriusnak Agnus Deijét, Spohr Gyászénekét,
több szép egyházi éneket, stb. Ezenkívül van a gyűjteményben a Káldy
M agyar Pii dagogia. I I I . 3.
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Gyula átiratában megjelent régi magyar daloknak egynehánya, a melyek
oly szépek, hogy sajnálnunk kell, miért nem vett fel a szerző többet is
belőlök. Örömmel konstatálhatjuk azonban, hogy - bár itt is túlsúlyban
vannak az idegen eredetű dalok a hazaikkal szemben
mégis sokkal
nagyobb szerepet játszanak e kötetben, mint az elsőben. Megvannak pl.
a Királyhymnus pályázatra beérkezett legjobb számok, azonkívül Hubay
Jenőnek «Nemzeti dala» s több szép népdal.
A zongorakiséret jogosultságát itt is csak az oly karokban ismerem
el, a hol az mint elő-, utó- vagy közzene önállóan jut érvényre; a puszta
kiséret annyiból nem jogosult, mert az 80 - 1 0 0 éneklő ifjúnak hangja
mellett úgy is kárba vész.
Kifogásolom azonban, hogy a szerző több dal szövegében nem vál
toztatta meg a prozódiát. Nem lehet feladatom, hogy itt minden oly
helyre rá mutassak, a hol a szöveg hangsúlya nem felel meg a zenének :
csak egyet akarok példaképen felemlíteni : a 130. lapon a «Perge Sándor»
czimü népballadának végéről számított harmadik ütemében olykép van
elválasztva a «kö-zepébe szó, hogy a főhangsúly a ze-szótagra jut. Meg
engedem, hogy a népdalokban sokszor előfordul az ilyen prozódia, de ha
a néptől, véleményem szerint, csak azt kell át vennünk, a mi szép, a mi a
nyelv természetének és eredetének megfelel, perhorrescálnunk kellene
nekünk, művelteknek, mindazt, a mi a nyelv természetével ellenkezik.
Ilyen prozódiai hibák pedig több helyen előfordulnak ; javára válnék a
műnek ha a szerző ezeket az esetleges második kiadásban javítaná.
Különben nemsokára lesz alkalmunk gyakorlatilag is megbirálni
e gyűjtemény becsét : Harrach úr — ha jól tudom — márczius vagy
április havában a fő- és székváros összes középiskoláinak részvételével
nagy monstre-tanítvány-liangversenyt rendez, melynek énekszámai az
Árionból valók. Ez lesz a tűzpróbája a műnek a nagyközönség és a szak
emberek előtt.
M. I. Gy.

VEGYESEK.
•— Az iskolai fordítások ügye. A Zeitschrift für das Kealschulwesen f. é. januári számában Dr. Alois Würzner-nek ily czímíí
értekezését közli : Der Wert der Übersetzung aus der fremden Sprache
ins Deutsche. Az értekező kimutatja, hogy az idegen nyelvre fordítás a
tanulóknak azon nyelvbeli hiányos ismeretei miatt elérhetetlen feladat
az iskolában és sokkal gyümölcsözőbb, eredményesebb az idegen nyelv
ből való fordítás, melynek művészetét a tanuló megtanulhatja s mely
helyesen vezetve az előbbi mód által czélba vett eredményeket is bizto-
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síthatja.
Megemlítettük ezt a — szomszédban feltűnő - álláspontot
abból az alkalomból, hogy nálunk a közoktatásügyi tanács a vallás- és
közoktatásügyi miniszter úr felhívására épen most foglalkozott az érett
ségi latin pensum ügyével s ezt úgy oldotta meg, hogy a magyarból
latinra fordítás helyébe latinból magyarra fordítást ajánl, azonban oly
követelésekkel és oly színvonal szemmeltartásával, hogy a latin nyelv
helyzete és jelentősége ez által épen nem fog csökkenni.
***
Az iskolai fegyelem ethikájáról értekezett a minap Förster tanár,
a híres csillagvizsgáló, a «Deutsche Gesellschaft für ethische Kultur#
berlini fiókjának pædagogiai szakosztálya előtt.* Eléggé érdekesnek tart
juk a bár nem szakszerű pædagogus, de mindenesetre szélestekintetíí
tudós véleményét e tárgyról, hogy azt kivonatban e lapok olvasóival is
megismertessük. — Az iskolai fegyelem kérdésében — úgy véli az illustris
előadó — túlságosan dominálnak szakemberi befolyások. Ezeket ellen
súlyozni kellene az által, hogy a közönséges laikus észt is segítségül hív
ják о kérdésben. Mindenütt, a hol kizárólag szakemberek a mértékadó
tényezők, könnyen képződtek önfejű és rövidlátó felfogások is. Az isko
lai fegyelem egész terjedelmében kettős szempontból tekinthető : először
is van rendőrző vagy rendtartó, másodszor pedig social-ethikus feladata.
Már régóta értenek hozzá az állami, egyházi és rendi orgánumok, hogy
az iskolai fegyelemnek ne csupán ama rendőrző oldalát, hanem társada
lom-erkölcsi tevékenységét is szolgálatukba fogadják. Ez irányban mű
ködtek valaha a jezsuita akadémiák, így vannak még most is Német
országban rendi és katonai iskolák, melyek arra valók, hogy bizonyos
társadalmi irányokat plántáljanak a gyermekek szellemébe. Bizonyos
tekintetben e társadalmi kizárólagosság maradványa az a körülmény is,
hogy a vagyonos osztály gyermekoktatása nagyobbára el van különítve a
szegényebb osztályétól. Itt az ideje, hogy az általános iskolaügyben ily
egyoldalú tendentiák ellensúlyozására gondoljanak. Nagyobbára alapta
lan aggodalmak azok, melyek a vagyonosabb szüléket visszatartják attól,
* Ezen amerikai és angol mintára, ez erkölcsi műveltség terjesztésére
alakult egyesület körülbelül egy éve áll fenn és Förster tanár elnöklete
alatt jelentékeny sikerrel munkálkodik. Az egyesület nagy figyelemmel van
a gyermeknevelésre is, és az erről való gondoskodás egyik főpontját teszi
programmjának. Az egyesületnek van «Ethische Kultur# czímen hetenként
megjelenő orgánuma is, melyet Georg v. Gyziczky, az ethika tanára a ber
lini egyetemen, szerkeszt. Ép e folyóirat egyik legújabb számából veszszük a
fentebbi közleményt.
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hogy gyermekeiket az elemi iskolákba küldjék. A szegényebb néposztá
lyok gyermekeinek nevelésében észlelhető hiányok semmiesetre sem
rosszabbak, mint a magasabb osztályok gyermekeinek elkényeztetóséből
eredő bajok. A közjó nem kívánhat más iskolai nevelést, mint közöst
valamennyi gyermek részére, még pedig a felsőbb fokokon a magasabb
szellemi tevékenységre képeseknek kellő kiszemelése és azoknak hatha
tós támogatása mellott, a kik egyébiránt — pénzbeli eszközök híjján magukat továbbképezni nem tudnák. Ezen általános iskolázás azonfelül
még azon haszonnal is járna, hogy a reformokat gyorsabban lehetne
keresztülvinni, mint jelenleg. Az oktatás magasabb fokaira való átmenotellel kapcsolatos kiszemelésnek mindenesetre a legnagyobb pædagogiai
bölcseséggel kellene történnie. Egyebek között ismeretes tény, hogy sok
gyermek, a ki kezdetben igen buzgónak, tehetségesnek és világos eszűnek
mutatkozott, később nagyon hanyatlott, és viszont oly gyermekek, a kik
a fejlődés éveiben szellemileg nehézkeseknek és lomháknak mutatkoztak,
későbben jelentékeny szellemű és nagy erkölcsi erejű emberekké lettek.
Az utolsó évtizedek alatt általában nagyon előtérbe lépett az iskolákban
a disciplina rendtartó vagy rendőrző szerepe. Részint az osztályok zsú
foltsága, részint az újabb pædagogiai technikának követelményei okoz
ták ezt, de a kor szelleme is. Korunkat nem természettudományi, hanem
militaris kornak kellene nevezni. A legmagasabb technikai sikerekre való
túlságos törekvés folytán sokszor bizonyos «stréber»-séget fejlesztenek
és elhanyagolják az oktatás és az egész iskolai munka társadalom-ethikai
oldalát. — A mi a testi fenyítést illeti, azt hiszi Förster, hogy századunk
közepe táján nagyobb volt a középiskolai tanulók becsületérzése, mint
manapság. Akkor még gondolni sem lehetett rá, hogy a negyedik osz
tályig (Obertertia) verni lehessen, a mi pedig — sajnos - a század végé
vel még megtörténik. A testi fenyítésnek csak az állati nevelés, a dressura számára van jelentősége, tehát az emberi fejlődésnek csak legkorábbi
éveiben. A tulajdonképi embernevelésnek nem az idegvégektől jövő
fájdalomérzésekkel kellene hatnia a psychére, hanem ép az volna a fel
adata, hogy a lélek erősbítése által leküzdje az idegektől való függést.
Oly testi fenyítés, melyet igazságos és szerető tanító legnagyobb erköl
csi megbotránkozásában ad, hathat ugyan erkölcsileg, de az ily hatáso
kat is csak a lehető legszűkebbre kell szorítani, nem pedig elméletté
emelni. — Az iskolai fegyelem társadalom-erkölcsi oldalának elhanyago
lásával szemben kiemelte az előadó, hogy a tanulók őszinteségéről és igaz
ságosságáról, de egyszersmind közösségérzetükről és egymásért való
áldozatrakészségükről van szó. Evvel homlokegyenest ellenkezik a denunciálás erősbítése, a mint az sokszor az ellenőrzés megkönnyítésére
fellép. A tanulók közösségérzetének veszedelmeitől, t. i. összeesküvések
keletkezésétől és hasonlóktól csak despotikus tanítónak kell taitania.

Higgadtság cs humor, a közösség érzetének nomes kímélésével párosulva,
hamar elbánik ily nehézségekkel. Helytelon dolog volna, ha a tanulók
nak ily összeesküvéseit vagy makacskodásait főbenjáró ügyökké fújnák
fel. Az iskolai fegyelemnek czélja csak az lehet, hogy a tanulók szabad
alárendelését eredményezze. W. J.
***

A kézügyességi oktatás meghonosítása érdekében mozgalom
indult meg Debreczenben s Hajduvármegye területén is. E tárgyban
legközelebb szaktanácskozmány volt, a mely javaslatot terjesztett a
megyei közig, bizottság elé, ajánlván, hogy az iskolai főhatóságok figyel
mét hívja fel a bizottság erre az ügyre, hogy már jövőre 1.5 iskolában a
kézügyességi oktatást kisérletileg megkezdhessék. Az ezen foglalkozást
elsajátítani kívánó tanítók kiképzése végett folyó évi julius és augusztus
havában kézügyességi póttaufolyam rendeztetnék a kollégiumi tanítóképezde helyiségeiben, melyeknek e czélra leendő átengedése iránt az
egyházkerületi közgyűlést kérik fel. Mindezen tervek keresztülvitelét
megkönnyíti s lehetővé teszi a tanügyi, földmívelósi és kereskedelmi kor
mány hathatós támogatása, e mellett számítani lehet a társadalom pár
toló figyelmére is. Debreczenben egyelőre csakis egy állomás szerveztetik, mivel itt később külön munkaiskola fog felállíttatni. Ezúttal a
vidékre terjed ki a gondoskodás ebben az irányban. A szaktanács, mely
nek elnöke Sándor Kálmán kir. főmérnök, előadója Eötvös K. Lajos tanfelügyelő s tagjai közt vannnak Joó István tan.-kép. igazgató, Szeremley J., Dávidházy J. esperesek s több tanító és közig. biz. tag, — ki
mondotta, hogy az elemi iskolákban a rendszeresebb rajzoktatás az egész
vonalon életbe léptetendő.
***

Nyílt kérdés. E czím alatt a következő sorok olvashatók az
Evangélikus Népiskola február-márcziusi számában :
Olvastattam egy fiúval. Hibásan olvasván egy szót, felszólítottam,
hogy olvassa azt a szót még egyszer. Elolvasta, de megint hibásan. Újra
felszólítottam, hogy a hibásan olvasott szót olvassa el még egyszer. A fiú
nem olvasott. Kérdeztem, miért nem olvassa. Nem felelt. Biztattam ;
mindent elkövettem, hogy olvassa az illető szót még egyszer. Nem tette.
Báparancsoltam vagy tízszer. Nem engedelmeskedett. Megvertem ; nem
használt semmit. Végre mivel sírása által a tanításomat zavarta, kiállí
tottam az ajtó elé. S csak miután egy fél óra hosszat kinn állott volt, s
behívtam, akkor engedett felszólításomnak.
Ki magyarázza meg e dacz psychologiai alapját? s ki tanácsol
hatna alkalmas eszközt, hogy ez a hosszadalmas procedura feleslegessé
váljék? L.
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Nyílt leven a kérdés, mindenkinek joga van a hozzászólásra. Első
sorban az illető tanító felettes hatóságának volna joga, sőt kötelessége
megfelelni a kérdésre a kérdező érdeme szerint ; mert a hol a pædagogiai
tudatlanság ily brutalitással párosul, ott nem szavak, csak tettek segí
tenek. Mi nem is neki felelünk, hanem másokat akarunk óvni ily hiba
elkövetésétől. Eossz felelet esetén nem szabad az illető fiút egyszerűen
felelete ismétlésére utasítanunk, mert leggyakrabban a hibával együtt
fogja feleletét ismételni, vagy új hibát követ el, mivelhogy nem adtunk
neki időt hibája belátására s nem adtuk meg neki a módot a javításra.
Ezért történt, hogy az említett szegény gyermek még verésre sem akarta
a roszúl olvasott szót újra olvasni, félvén, hogy újra hibázni fog s meg
rovásnak vagy nevetségnek teszi ki magát. A fiú ellenállása tehát egy
alapjában dicséretes jellemvonásból származott s az az ember, a ki vele
úgy bánt, mint a nyílt kérdés tevője, bebizonyította, hogy a gyermeki
lelket nem ismeri, s hogy legfeljebb állatok di esszirozására van képes
sége, de humánus ember azokat se bizhatná reá. Hiba esetén tehát az a
fődolog, hogy a fiú belássa, miben hibázott. Tegyük fel, hogy e szót :
tettem így olvasta: tetem. Ekkor azt kérdezzük az osztálytól : «.Jól ol
vasta? Mire nem ügyelt ?» «Hogy a szó közepén erős t hang (kettős t)
van.» S most tőlekérdezzük: «Hogy fogod tehát olvasni ?» Ha ekkor
is rosszúl olvassa, egy másik fiúval olvastatjuk helyesen, azután vele
ismételtetjük s még arra is rámutathatunk, hogy, a mint ő olvasta, úgy
egészen más értelmű lesz a szó. Ez a módja szerintünk a dolognak.
A Lehrproben und Lehrgänge új száma. E kitűnő — időhöz
nem kötött - - folyóiratnak januárban jelent meg a 38.-ik füzete. Első
czikke az egyik szerkesztőtől Friestől való, ki a Franeke-féle alapítvá
nyok seminariumi praxisából ad közleményeket, név. a vallástanítók és
theologusok vezetéséről és képzéséről. A szerző, ki a Francke-féle alapít
ványok igazgatója, egész czikksorozatot igér, melyben a seminariumi
intézményeket fogja ismertetni. R. Windel a zsoltároknak a középosztályokban való kezeléséről értekezik, Dr. Oskar Altenburg nyelvgyakorlatokat fűz Tacitus Germaniájához, melynek iskolai tárgyalásához
igen becses adalékokat nyújt s a latin nyelvgyakorlatokhoz is alapot szol
gáltat. Dr. R. Menge (az «Einführung in die antike Kunst» szerzője) a
szemléltető és művészeti oktatásról közöl czikket, s arról a módról, hogy
lehet az új porosz tanterv e téren való követelményének eleget tenni ;
különösen a használandó műveket ismerteti és méltatja. Dr. H. Drees
ily czímű dolgozatot közöl : I. Napoleon a ftanczia költószetben. Dr. Chr.
Vogel az ásványtani oktatáshoz ad bevezetést az iskolai gyakorlat szem
pontjából. Könyvismertetések, vegyesek zárják be a füzetet.

BEKÜLDÖTT MŰVEK.
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BEKÜLDÖTT MÜVEK.
Huszonöt esztendő n «Népnevelői: budapesti cgi/esülete» történetéből.
1808—1893. Szerkesztette Lakits \ ended fő- és székvárosi igazgató-tanító.
Kiadja a «Népnevelők budapesti egyesülete». Budapest, 1893. 248 1. Ára
egy korona. Érdekes és tanulságos összefoglalása az érdemes egyesület
negyedszázados üdvös működésének.
Az ásványtan tanításáról irta J)r. Schöber Emil. Különlenyomat az
nOrsz. Ivözépisk. Tanáregy. Közlöny» 5. számából. Budapest, 1894. (Hornyánszky.)
A gyermek, az ifjúsági és a népies irodalomról. Irta és a Magyar
Pæd. Társ. 1893 febr. 18-án tartott rendes felolvasó ülésén előadta Böngérfi
János, a magyar pæd. társ. rendes tagja. Lampel könyvkereskedése Buda
pest, 1894. 38 1. Ára 30 kr.
A magyar középiskolák ügye. Két miniszteri értekezlet. 1872—1892.
Különlenyomat a «Tanáregyesületi Közlöny» 1892. és a «Magyar Tanügy»
1872. évfolyamából. Budapest, 1893. (Eggenberger) 71 1. Ara 50 kr. — Az
egységes középiskola ügyében tartott két enquête részletes leírását tartal
mazza a füzet, s e tanügyünk történetében oly jelentős mozzanatokat érde
kesen és tanulságosan ismerteti.

A magyarországi népoktatásügy, kereskedelmi és ipari szakoktatás
szervezete és közigazgatása. A kisdedóvásra, népoktatási tanintézetekre,
(elemi és felső népiskolákra, polgári iskolákra, tanitóképző intézetekre), fel
sőbb leányiskolákra, kereskedelmi tanintézetekre és a vallás- és közoktatásügyi minisztérium hatáskörébe tartozó ipariskolákra vonatkozó összes tör
vények, szabályrendeletek, utasítások, rendeletek és döntvények gyűjteménye.
A vallás- és közokt. miniszter úr engedélyével hivatalos források felhaszná
lásával szerkesztették Lévay Ferencz, vallás- és közokt. min. osztálytanácsos,
Dr. Mariin Emil, vallás- és közokt. min. titkár, Szuppán Vilmos, a vallásés közokt. minisztériumba beosztott áll. tanítókópezdei igazgató. I. kötet.
Kisdedóvás és népoktatás (elemi, felső nép- és polgári iskolák). Budapest,
1893. (Eggenberger) 906 1. Ára angol vászonkötésben 6 frt 60 kr.
Kriza Jémos költeményei. Összegyűjtötte Kovács János. Kiadja a Kisfaludy-társaság. Budapest. (Franklin) 1894. 221. 1. Ara 1 frt. A Kisfaludy társaság igen hasznos szolgálatot tett az irodalomnak e kötet kiadásával,
melynek az iskola is hasznát fogja látni.
Ariosto Őrjöngő Lórántja. Az éposz legértékesb részei, Fordította,
Ariostóról szóló tanulmánynyal bevezette és jegyzetekkel ellátta fíadó Antal.
Kiadja a Kisfaludy-társaság. Budapest. 1894. Ára a két kötetnek fűzve 4 frt,
kötve 5 frt. — A jeles műfordító — Arany példájára — alexandrinokban
fordította le a hires költeményt, stanza-szerű rím-elhelyezéssel. Bizonyára
egy tanári és ifjúsági könyvtárból nem fog hiányozni a lovagkor e ragyogó
költői képe, a humoros eposznak utólérhetetlen remeke.
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MAGYAR PÆDAGOGIAI TÁRSASÁG.
Felolvasó-ülés 4894. évi február hó 41-én.
Jelen vannak : Heinrich Gusztáv elnöklete alatt, Badics Ferencz,
Bokor József, Erődi Béla, György Aladár, Gyulay Béla, Hegedűs Károly,
Kármán Mór, Komáromy Lajos, Lakits Vendel, Lederer Abrahám, Málnay Mihály, Mauritz Bezső, Nagy László, Badó Vilmos, Sebestyénné
Stetina Ilona, Thuránszky Irén, Verédy Károly, Zirzen Janka, Zsengeri
Mór, Trájtler Károly r. tagok ; utóbbi mint jegyző. Azonkívül mint ven
dégek : Budinszky Károly, Ekkert Antal, Fetter György, Hetzer József,
Horváth Sándor, Jeny József, Oldal János, Schvetz Vilmos és még szá
mos nő és férfi vendég.
I. Geöczc Sarolta : «Egy kitűnő francziel ifjúsági irat, magyar
földbe ültetve» czím alatt értekezik. A kérdéshez György Aladár és az
elnök szólnak hozzá ; utóbbi felhívja az előadót, hogy ez érdemes mun
kát ültesse át a magyar viszonyokhoz mérten magyar földbe, a társaság
erkölcsi támogatása mellett.
II. Verédy Károly a napirendre tűzött tétel «A népoktatási tör
vény revisiójáról» helyett bemutatja a Midii- és Oldal-féle iskolai pado
kat, ezek szerkezetéről és használhatóságáról értekezvén. A padok szer
kezetét külömben Michl és Oldal urak magyarázták s miután még
Hegedűs Károly is felszólalt, a Társaság örvendetes tudomásul vette,
hogy két magyar ember ilyen jeles szerkezetű padokat készített.
A felolvasó ülést a rendes tagok zárt ülése követte.
1. Titkár bejelenti, hogy Neményi Imre és Mauritz Bezső meg
köszönik rendes tagságra történt megválasztatásukat.
2. Jelenti továbbá, hogy Mauritz Bezső 50 frtnyi alapítványt tett.
Örvendetes tudomásul szolgál.
3. Végül bejelenti, hogy 8 új kültag jelentkezett a felvételre, u. m.
Vargyasné Pecz Vilma (Budapest), Bosányiné Edwards Ellen (Bpest),
Odor Henrietta (Budapest), Matskássy József (Budapest), Szenes Adolf
(Bpest), Singer Sándor (Szombathely), Panghy Özséb (Esztergom), Bár
dos Bemig (Esztergom).

K é re le m a szerző é s k ia d ó urakhoz.
Iskolai vagy az iskolát érdeklő müvek szerzőit és kiadóit
tisztelettel kérjük, hogy e műveiket, illetőleg kiadványaikat lapunk
ban való megemlítés, esetleg ismertetés végett megküldeni szíves
kedjenek.
Л s z e r k e s z tő s é g .

EGYSÉGES KÖZÉPFOKÚ LEÁNYISKOLA.*
Az anya a legjobb nevelő.

Pestalozzi.

I.
Minden nyelvben vannak szók, melyek eredeti jelentményéliez a közvélemény külön értelmet fűz. Ilyen szó pl. a mi nyel
vünkben «a nőnevelés». Szinte tartózkodással ejtjük ki e szót
vezéreszmének, úgy jó magam is, mert attól félünk, hogy mint a
nőneveléssel egyértelműnek vett nőemancipatió terjesztője, hűvös
fogadtatásban részesülünk. Ezen körülmény indított arra, hogy
szerény felolvasásom élére Pestalozzi fennebbi szavait tűzzem,
jelezni óhajtván, hogy nem czélom a nők szakképesítéséhez, ha
nem természetes rendeltetésüknek megfelelő neveléséhez néhány
szót fűzni ; mindebből azonban nem következik, hogy ezen szava
kat sanctionálom. Mert ha egy nézeten volnék Pestalozzival vagy
azon pædagogusokkal, kik azt hirdetik, hogy «az anyai szeretet
nem téved a nevelésben», fölösleges m unkát végeznék egy részt
jelen soraimmal. Ellenkezőleg. Teljesen meg vagyok győződve,
hogy az anyai szeretet még a testi nevelésben sem lehet irányadó ;
nem egy anyát láttam, ki csupa szeretetböl agyontömte gyerme
két ; a miért is az említett két elvet csak a következő módosítással
fogadom el. «Az anya a legtermészetesebb nevelő». Az anyai szeszeretet az észszel kapcsolatban, alapos szakismeret mellett soha
sem tévedhet a nevelésben.
E szerint minden anya a természet által hivatott nevelő.
Szabad legyen már most azt a kérdést felvetnem, mennyiben járul
nak hozzá a mi polgári leányiskoláink, mint a társadalom tömegét
nevelő és oktató iskolák, hogy a nőket ezen természetes hivatásuk
* Felolvasta szerző a «Magyar Pædagogiai Társaság» 1894. évi márez.
hó 17-én tartott ülésén.
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Magyar Pedagógia. III. 4.

170

GALAUNE R LUJZA.

helyes betöltésére előkészítsék ? Ha e kérdésre röviden akarok vá
laszolni, azt kell mondanom : csak úgy, hogy a négy polgári osz
tályt végzett növendék nem ismeri az emberi lényt, az embert,
kinek egykor hivatott nevelője less ; mert ha az egészségtannak
szakismerettel vezetett tanítása mellett meg ismeri is az ember testi
szervezetét és a szervezet ápolását, nem ismeri annak szebbik,
jobbik felét, a lelket. Nem tudja, mi az az emlékező, ítélő és ismerőtehetség, akarat, öntudat, jellem, bajiam, szenvedély és kedély,
melyek majdnem mindegyikének külön-külön melegháza a család
és ápolója az édes anya. S ha képzett nevelők, nagy emberek
tévednek néha el abban a tömkelegben, melynek pædagogia a
neve, hogy ne veszszen el benne az, kitől — elég kegyetlenül —
megvonjuk Ariadne fonalát ! S m intha művelt ifjú leányaink ösztönszerüleg sejtenék a reájuk váró veszedelmet és bajt, mintha
önkénytelenül éreznék az űrt, melyet mi betöltetlenül hagyunk,
a polgári iskola négy osztályát végezve, meggondolatlanul, miként
a hegyi patak, sietnek a tudás egy új tárházába. így lepik el a női
szakiskolákat. Mert csak nem másnak tulajdonítható a tanítónő és
óvóképzők, ipar- és kereskedelmi iskolák valóságos ostroma, mint
fiatal leányaink ama tudásvágyának, melyet polgári leányiskolánk
kielégítetlenül hágy?! Beteges tünete volna ez a társadalomnak,
ha a nőművelődésünk terén emelkedő hullámok nem annak, ha
nem egyedül a nőemanczipálásnak volnának betudhatok. Hála az
égnek, e lábrakapott utóbbi balhiedelemmel szemben, nem egy
czáfoló bizonyságot hozhatunk fel. Mert alig hihető, hogy én vol
nék az egyedüli, ki ismert és ismer tanítónőket és óvójelölteket,
kiknek soha sem volt, sem nem lesz szándékuk állást tölteni be.
Talán csak nem én egyedül ismerek oly ipar- és kereskedelmi
iskolai növendékeket, kik soha ilynemű állás elfoglalására nem
gondolnak? Vagy hihető talán, hogy egy-egy háztulajdonos, gazdag
kereskedő, jómódú iparos, kinek leányára jó hozomány vár, azért,
taníttatja leányát tovább mint mondani szokás,, hogy önállósítsa,
vagy hogy magának kenyeret keressen ? Valóban nem. A szorgal
mas leány egyszerűen tanulni óhajt még, az apa pedig megadni
óhajtja leányának azt az ismeretet és műveltséget, melyet a mostani
kor követelményéhez képest ő legjobban nélkülöz és az állam által
mindenki számára egyenlően biztosított jogokkal élve, a nevelőnő
vagy társalgónőtartásnál olcsóbb forrást keres és, mint látjuk,
talál is. Nem ismernők az alapos tanulással járó, a nagyobb, a több
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tudás után folyton törekvő vágyat, az ismeretek csábító hatását,
ha meg nem értenök, miként eshetik az egészséges, fiatalságá
val járó szenvedélyes 14 éves leány annak hatalmába. Ez a rabság
azonban, mondhatom nem tart csak addig, míg női természetének
engedve, egy másiknak martaléka nem lesz, mely nem is várat
soká magára. A még 14 éves gyermekleány rövid két év alatt haja
don leánynyá fejlődik, ki ismerni kezdi a társadalomban neki
szánt helyet, kinek szívét a vágy fogja el, hogy azt betölthesse,
kit szülő, környezet, társaság ez állás jelöltjének tekint, ki a társa
dalomba bevezetve, ismeri élete czélját és kinek napjait ezen
czél utáni törekvés tölti be. A hajadon leány életének tehát kije
lölt az útja, mint a milyen kijelölt a tanuló leányé 14 éves koráig.
A leány eme két korszakát tehát két év választja el. Két üres esz
tendő, mialatt a leány talán leginkább szorul vezetésre, támaszra.
Nem akarok itt a kézimunkára hivatkozni, m int a mely ez érdemes
társaságban már részletesen és alapos szakismerettel tárgyaltatott,
mely alkalommal kitűnt, hogy mennyire rá szorulnak még növendé
keink e téren is az útmutatásra és vezetésre, hanem az olvasmányo
kat említem. Mikor is volna legkényesebb azok megválasztása, ha
nem e serdülő leánykorban, mikor már nem elégít ki az egyszerű
mese és még nem járja a regény? Vagy egyáltalában hogyan elé
gítse ki volt, lelkiismeretes növendékünk irodalmi tanárának abbeli
óhajtását, hogy Arany, Vörösmarty müveit el ne mulaszsza idővel
egész terjedelmében olvasni, mikor a családban ilyen könyvekkel
nem rendelkeznek, kisebb városainkban pedig — és talán szeren
csénkre — kölcsön-könyvtárak nincsenek? Milyen alapon történ
jék hát ily körülmények között a még szükséges tovább és önmű
velődés? Vagy hogyan tegyenek szert leányaink a tanítónő- és
óvóképzőkön kívül, jövő kötelességük helyes betöltéséhez szüksé
ges lélek- és nevelésismeretre ? Vagy a nő emez általában tapasztal
ható természeti hibáján, mely szerint sokat beszél és keveset mond,
nem volna üdvös egy kis logikával segíteni? Vagy talán nem lenne
czélszerii, ha leányaink a szükkörü háztartási ismereteken kívül,
a nemzetgazdaságba is bevezettetnének? Mindezek megszerzésére
itt áll a leány rendelkezésére két év, a nevezett két üres esztendő.
Nem is az lehet a kérdés, hogy mikor, hanem, hogy hol sajátítsa
el mindezeket, a női hivatás és műveltséghez szükséges tényező két. Erre szerintem csak egy hely hivatott, a polgári leányiskola.
Ne hagyjuk tehát a leánykor két lényeges évét parlagon, ne
13*
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nyújtsunk ezzel alkalmat a «hires varrodák» felvirágzására, hanem
hadd szijják két évvel tovább leányaink a lelkűknek és szívüknek
egyaránt jól eső rendes iskola levegőjét. Terjeszszük ki az amúgy
(я szűk keretbe szorított polgári leányiskolái tananyagot a fennebbiek hozzácsatolásával hat esztendőre és adjuk meg általa polgári
leányiskoláinknak, melyek jelenlegi szervezetükkel méltán csak a
szakiskolák előkészítő iskoláinak tartatnak, némileg azáltal a
hiányzó női jelleget és nagy szolgálatot tettük vele a társada
lomnak és a nemzeti nőnevelésnek.

II.
Elmélkedve az így hat osztályra kiterjesztendő polg. leány
iskola tanterve fölött, lehetetlen észre nem vennünk, mily közel
járunk vele a felsőbb leányiskolák tantervéhez. Ezen azonban
épen nem ütközhetünk meg, mert ugyanaz a körülmény állott
fenn már az eddigi IY osztály tantervével olyannyira, hogy el
tekintve a franczia nyelvtől, mely a felsőbben rendes, míg a pol
gáriban rendkívüli tárgy, első tekintetre a feletti tépelődésünkben,
melyik is a másiknak másolata, csak a miniszteri kibocsátás száma
dönt, mely a felsőbb leányiskolái tan tervnél 28,999, a polg. isko
lánál 29,000. Nem fontos ez a körülmény, de minden esetre jel
lemző.
S a midőn ily módon ezen iskolák egymáshoz való nagjr
közelségét tapasztaljuk, szinte csodálkozva kiáltunk fel, hogy miért
nem indult meg tanügyi egünkön most tornyosuló, az iskolák
egyesítésére vonatkozó reformmozgalom először e téren. De hát
miért kellett Európának Amerikát felfedeznie, mikor oly közel
fekszik hozzá Ázsia? Azért, mert fiuoktatásunk csak úgy megelőzi
nőnevelésünket, mint Európa Ázsiát.
A fiu-középiskola két fajtáját egy mély árok választja el egy
mástól. Egyik oldalát a klasszikus nyelvi oktatás, a másikat pedig
a reáliák és a modern nyelvek uralma teszi ki. Ezt az árkot kell
tehát az egységesítőknek valahogy behányniok. De mivel ? klasszi
kus vagy modern anyaggal-e ? E fölött folyik a hamleti tépelődés.
A világért sem szándékom, gyöngeségem tudatában bármelyik
oldalon is állást foglalnom, hasznomat ott úgy sem vehetnék.
Csupán csak azt akarom vizsgálni, vájjon a középiskolák egysé
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gesítésére való törekvés, az egységes általános műveltség eszméje,
szóval ez az egész, egységesség felé törekvő tendenezia nemcsak
hogy egyszerübh, hanem nem jogosultabb is volna-e a nőnevelés
terén, mint ott, hol most oly erős hullámokat vet. A férfiút hiva
tása ezerfelé vonja. Hivatott művelője és fejlesztője a tudom á
nyoknak, fentartója az elődök szellemi hagyományainak, meg
őrzője, hirdetője az isteni tanoknak, szóval akkora és oly sokfelé
ágazó az ő feladata, hogy méltán ád igen nagy gondot az elő
készítő, általános készség mértékének és tényezőinek megállapí
tása. A férfiú hivatásának és életfeladatának eme sokféleségénél
fogva teljesen értem tehát az eddig használatban lévő többféle
iskolát, sőt azt sem csodálnám, ha valami középfajta iskola is
volna a gymnasium és reál között, mert a gyakorlati élet munkafelosztásra kényszerít bennünket és mindenik iránya a hivatások
nak küzd a neki megfelelőbb előkészítésért. Míg az elmélet egysé •
gesít, addig a gyakorlat elkülönít.
De most azt a kérdést vetem fel, vájjon a nő hivatása mérkőzhetik-e sokoldalúság tekintetében a férfiúéval ? Igaz, hogy a
nő a mai társadalomban a szokottnál nagyobb téren érvényesül, mit
külön részleteznem fölösleges is ; de azért mikor általánosságról
van szó, mégis a család, a gyermeknevelés, a háztartás a nő ere
deti, első hivatása. Sokunkat hajlamunk, vagy körülményeink más
térre visznek, de a többség, a túlnyomó többség természetes élet
feladatát tölti csak be. Ha tehát a nő hivatása sokkal egységesebb,
mint a férfié és a férfiiskolákat mégis oly sok kitűnő pædagogus
egységesíteni akarja, mennyivel inkább helyén volna az egysége
sítés a nőnevelés terén.
A középfokú nőnevelésünk szolgálatában álló iskolák, —
középfokú leányiskolát mondok, bár felső még nincs is, de meg
van az arra való törekvés, hogy legyen — tehát középfokú leány
iskoláink, minők a felső nép, polgári alsó és felsőfokú felsőbb
leányiskolák a nő szükebbkörü hivatásánál, így természetüknél
fogva már is egységesek.
A felsőbb leányiskolák czélját a szervezet következőképen
adja elő: «A felsőbb leányiskola czélja, alkalmat nyújtani arra,
hogy benne társadalmunk női tagjai nemük sajátlagossága és a
társadalmi jelen viszonyok által feltételezett és élethivatásukra
szükséges általános műveltséget szerezhessenek». Milyen más
czélja lehet a polg. leányiskolának, ha nem ez? Hogy illetékes
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helyen mindjobban érvényesül is e közösség, kitűnik abból, bogy
az 1893. évi 18,547. sz. a. kelt miniszteri rendelet a felsőbb leány
iskolái rendszabályokat kiterjeszti a polgári leányiskolákra is.
S még inkább az a körülmény, hogy a polgári leányiskolái tanítónőképző intézetnél, a polgári leányiskolákra képesítendő tanítónők
gyakorlati tanítására nem polgári, hanem felsőbb leányiskola szol
gál. Nem különben az, hogy mind a két rendbeli iskolánál egyenlő
képesítéssel biró tanítónők alkalmaztatnak. Mindezeket azonban
csak szakavatott emberek tudják, a közvélemény arról tudomást
nem szerez. Mutatja ezt pl., bogy X. úrnő elpanaszolja barát
nőjének, hogy Y-né leánya, ki polgáriba jár, nem lehet méltó
barátnője leányának, ki a felsőbbet látogatja. Nem különben az,
hogy akárhány család küzd, csak hogy leányát a felsőbbe járat
hassa. S annak csak nem lehet egyedül az az inkább érezhető,
mint meghatározható különbség az oka, mely szerint a felsőbb
leány a társadalomban már typus — benne van a napi iroda
lomban, népszerű és közkedveltségü alakja a novellának s mihelyt
kilép az iskolából, mindjárt kisasszony lesz, míg a polgárista m in
dig csak plebejus marad ; hanem, bár a hiúság és nagyzás sem
másodrendű, mégis valószínűbb, hogy az a gondolat az ok, hogy
leányuk ott többet és jobbat tanul. Igaz, hogy a polgárival külön
ben megegyező felsőbb leányiskolái tantervben ott van még a
franczia nyelvtan. De kérdés, vájjon oly fontos egy tantárgy-e az,
melynek kedvéért érdemes megnehezíteni a tanulónak a polgári
ból a felsőbe való átlépést. Elég fontos-e arra, hogy két egyenlő
czélnak szolgáló iskolát egymástól elválaszszunk, elidegenítsük,
leánytanuló ifjúságunkat két táborra oszszuk és a társadalmat
akaratlanul ámítsuk ! Alig hiszem. Nőnevelésünk terén tehát maga
a czél egységesít, és csak az iskolák különítenek el ! S a midőn e
differenczián oly könnyű segíteni, mint itt, úgy hiszem, nem téve
dek, midőn azt állítom, hogy az a reform-mozgalom, mely most a
íiuoktatás körül oly hatalmas hullámokat vet, ha nem is jogosul
tabb, de mindenesetre oly jogosult itt, mint ott.
Összegezve most az elmondottakat, eme következtetésekre
jutok :
1. Egészítsük ki a polgári leányiskolát ott, a hol a körülmény
megengedi és a szükség kívánja — tehát nagyobb városokban —
hat osztályra.
2. Egységesítsük az egy czélnak megfelelő leányiskolákat, minő
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a felső-nép-, polgári-, alsó- és felsőfokú felsőbb leányiskolát, hogy
névre, tantervre és szervezetre egy legyen, s egyedüli különbözető
mindössze az, hogy négy vagy hat osztályú, az égjük internátussal
egybekepcsolt, a másik a nélkül álló iskola legyen.
Most talán helyén volna, hogy az ily módon egységesített
középfokú leányiskola tantervének reformálásába bocsátkozzam.
Mert hogy ez elkerülhetetlen, már a mondottakból is kitűnik.
Vagy talán kötelességem lenne kijelölni, bogy a felhozott új tan
tárgyakból mit és mennyit óhajtanék ifjú leányainknak nyújtani,
a franczia nyelvet miért óhajtom mindenütt fakultativ, a kézimun
kát, neveléstant rendes tárgynak stb.
Megvallom őszintén, hogy mindezekhez nagyon sok szó fér,
s hogy az eszmét nem csak hogy ki nem merítettem, hanem épen
csak fölvetettem. Attól tartva azonban, hogy az igen tisztelt Társa
ság türelmével már 'is visszaéltem, egyelőre ezzel is beérve, befeje
zem felolvasásomat.
Galauner Lujza.

NÉMETORSZÁG ÉS SVÁJCZ KÖZÉPISKOLÁINAK
TESTI NEVELÉSE.
Tornatanítóképzők. Tornatanítók. Tornafelügyelők.
Németországban jelenleg a tornatanításban való kiképeztetés sok
kal könnyebben elérhető, mint egy-két évtizeddel ezelőtt, a mikor még
a hivatott közegek is alig foglalkoztak komolyan a testi nevelés ezen
fontos tényezőjével s a fennálló csekély számú tornaképzők a kezdet
nehézségeivel vajúdtak.
Manapság azonban már számos tornatanítóképző áll fenn Német
országban, melyek között a legrégiebbek és legnevezetesebbek a drezdai
(alap. 1850), a berlini (alap. 1851), a stuttgarti (alap. 1862), a karlsruhei
(alap. 1869) s a müncheni (alap. 1872) s a melyekben a kiképeztetés
ügyesen eszközöltetik.
A német tornatanfolyamok időtartama különböző. így pl. Berlin
ben október 1 -től márczius l ig, vagyis öt hónapig tart a kurzus, míg
ellenben Drezdában, Münchenben és Stuttgartban csak három hónapra
terjed, évenkint rendesen husvéttól kezdve. Legrövidebb ideig tart a
tanfolyam Iíarlsrnheban, összesen csak .'!■—4 hétig s a mely a szünidőben,
augusztus havában folyik le. Az időszak ezen megválasztása igen czélezerű, mert számos tanító jelentkezhetik a kurzusban való részvételre
a nélkül, hogy ezáltal a szorgalmi időben valami mulasztás esnék.
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A magyar tornatanítóképző tanfolyam minden tekintetben szakasz
tott mása a berlininek, avval a különbséggel, hogy ez utóbbi régibb a
következéskép fejlettebb is lévén, az egész ügymenete gyakorlatibb
alapon nyugszik s eredményesebb a mienknél. Ezzel ezúttal, miután
ismeretes, nem foglalkozom, de bátorkodom a nagyméltóságú Minisz
tériumnak a karlsruhei tornatanítóképzőről jelentést tenni, melyet
eredményei után Ítélve, valamenynyi német tornatanfolyam fölé
helyezek.
A karlsruhei tornatanfolyam 3—4 hétig tart. Eövid tartamának
látszólagos hátrányát kiegyenlítendők, az intéző körök abban állapodtak
meg, hogy a benne részvevő szakemberek két, sőt három ilyen kurzusra
köteleztetnek majd, s így fokozatosan áttanulmányozzák az egész testi
nevelés ügyét.
Az egyes kurzusok közötti időt a tanítók tényleg tornatanítással
töltik el, s midőn a második vagy harmadik tanfolyamra összegyülekez
nek, megbeszélik a gyakorlati tanításban szerzett tapasztalataikat, s
miután ilyenformán folytatott eszmecsere által lehetőleg mindent átis
mételtek, fognak csak hozzá az új tananyag begyakorlásához.
A karlsruhei tornatanítóképzésnek ezen módja kitűnőnek bizo
nyult. Részemről is sokkal czélszerűbbnek tartom a hónapokra terjedő
más német tornatanfolyamokénál. Ez utóbbiakban ugyanis a tanítók a
tornázás egész rendszerével egyhuzamban kénytelenek foglalkozni a nél
kül, hogy megvolna a hozzá való idejük a tanultaknak gyakorlati átis
métlésére, az óriási anyaghalmazt épenséggel nem képesek megemész
teni, minek az a természetes következménye, hogy sok tanító a torna
tanítás homályos fogalmaival lép ki az életbe.
A zavart növeli még részben a tanfolyam vezető közegeinek azon
sok helyütt észlelt tanítási módja, hogy a tornázás minden apró részle
tére kiterjeszkednek, egész tudásukat belétömik a jelöltbe a helyett, hogy
a testi nevelést kezdetben fővonalaiban, a maga czélravezető egyszerűsé
gében úgy adnák elő, hogy azt a gyakorlati életben legjobban érvénye
síteni lehessen. Olyan rendszer ez, mely a legapróbb részletekig minden
nel foglalkozik, de a mely részletezés kellő gyakorlat hiányában fogalomzavarólag hat : a tanítók a sok fától nem látják az erdőt.
Egészen másképen folyik a tanítás Karlsruheban. Itt nem ölelik
fel egyhuzamban a tornatanítás egész anyagát, itt kezdetben csak az
alapvető munkát végzik, hasonlóan a szobrászéhoz, ki nyers anyagból
szobrot faragván, annak körvonalait készíti el kezdetben, s csak azután
fog hozzá művének kidolgozásához. Úgy itt is a tanító az első kurzusban
csak nagyjából ismerkedik meg a tornatanítással, a következő második,
esetleg harmadik tanfolyamban, miután az első kurzus anyagát átismé
telte, bocsátkoznak a testi nevelés részletezésébe és fokozatos fejlődésé-
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nek tanulmányozásába, s ezt folytatják mindaddig, míg csak az egész
iskolai testi nevelést el nem végezték.
Karlsruheban tehát 3—4 hétig tartó kurzusban foglalkoznak a
tornatanításnak legszükségesebb s legfontosabb tényezőivel. A minden
napra beosztott tananyagot pontosan elvégzik elméletben és gyakorlat
ban egyaránt, s a tanultakat naponkint ismétlik.
Maga a tanfolyam igen változatos s annak daczára, hogy a tanítók
reggeltől estig csekély megszakítással el vannak foglalva, ezen elfoglalt
ság még sem fárasztja ki őket, mivel az egész tanítási rend nagyon czéltudatosan van beosztva s rendesen csak félórát foglalkoznak egy dolog
gal, a következőben már másra térnek át.
Ilyen munkabeosztás mellett naponkint 5—6 (hetenkint 32—34}
órában a testi nevelés fontosabb ágaiból valami újat tanulnak a hallga
tók, a mit ugyanaznap át is ismételnek. így pl. egy napi munkájok a
következőkből áll : reggel 7‘/a —8 , továbbá 10—10Va és d. u. 47»—5-ig
tornáznak a három főtornaszeren : ló-, nyújtó- és korláton ; 8—8 V2 ,
9—9Va, lOVa—11-ig és d. 11 . 5—5Va-ig iskolai rend és szabadgyakorlato
kat tanulnak; 97a—10-ig pihenés, 10—11 és d. u. 6—67a-ig ismétlések ;
11 —11‘A és 5Va—6 -ig iskolai szertornázás. 4—4Va elméleti előadás.
6 V2 —7-ig felsőbb kiképzés buzogányokkal stb. A tanfolyam utolsó négy
napjában kizárólag a játékokkal foglalkoznak.
Egyik főszabálynak tartják további! azt, hogy a tanító csak azon
fokig tanítson iskolájában tornát, a mely fokig azt a kurzusban tanulta,
vagyis ki-ki csak a tanultaknak keretén belül mozogjon.
Ezekből látjuk, hogy a karlsruhei tanfolyamban nem egyszerre,
hanem részletekben ismerkednek meg a tanítók a tornatanítással. Ezen
tornaképzőnek első kurzusa után képes a tanító bizonyos fokig tanítani.
Ekkor azonban tovább folytatja megkezdett tanulmányait s gyakorlati
tanítás által tapasztalatai és látóköre is tágulván, a következő kurzusok
ban fokozatosan, könnyeden és teljesen áttanulmányozza folytonos ismét
lések segélyével az egész testnevelési rendszert. S mivel ezen 1 -2—3
kurzus tartama alatt a tanítók állandó érintkezésben vannak a torna
kurzus vezető közegeivel, sőt ezeknek ellenőrző hatása alatt állanak, ezen
idő folyamán derék és szakavatott tornatanárokká válnak.
A karlsruhei tornatanítóképzőt eredményei után Ítélve, valamenynyi német tornaképző között a legjobbnak tartom. Évi költsége
2500—4500 márka között váltakozik.
Tornaianítók. Németországban kezdetben kizárólag csak torna
szakemberek tanították a tornát. Jelenleg azonban oly áramlat van az
egész birodalomban folyamatban, mely a középiskolák testi nevelésének
ügyét is lehetőleg középiskolai, elméleti tárgyakat tanító tanárokra
óhajtja bízni.
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Ezen mozgalom czélszerűségét nem lehet eléggé dicsérni s oly
észszerű, hogy bizonyításra sem szorul. Sajnos azonban, hogy egyelőre,
kellő középiskolai tornaszakerőinek hiányában nem, vagy csak igen las
san valósítható meg. Mindazonáltal esetleges rendeletekkel nagyban
lehetne a dolgot előmozdítani.
A németek meglehetősen sietnek ezen czéljuk megvalósítása felé,
mert rűár jelenleg is kevés az olyan intézet náluk, melyben kizárólag
csak tornaszakemberek tanítanák a tornát, s ha van, akkor azok rendesen
a maguk nemében kiváló emberek. Jelenleg a legtöbb intézetben tanárok
és tanítók vegyest tanítják a tornát, de vannak már olyan iskolák is, a
melyekben kizárólag csak középiskolai tanárok foglalkoznak a testi
neveléssel. így pl. Mainzban a gymnasium-utczai iskolában 8 rendes
tanár tanítja a tornát. Braunschweigban szintén valamennyien rendes
tanárok ; túlnyomó számban tanítanak még tanárok Drezdában, Hanno
vera-, Bréma- és Hamburgban stb. Egy és ugyanabban az intézetben
csak ritka esetben tanít egy ember tornát, rendesen többen foglalkoznak
vele, s akkor aztán úgy osztják be a dolgot, hogy lehetőleg az osztályfők
tanítják saját osztályaikban a tornát. Ez kitűnő berendezés, melynek
fontosságáról és előnyösségéről különösen a tanárok beszélhetnek ; bár
csak minálunk is megvalósulna.
Ezen intézmény magát a testi nevelést is az őt megillető színvo
nalra emelné, a testi nevelés eredményei talán, ha kezdetben nem is, de
rövid időn át, midőn középiskolai tanárok a tornának tényloges tanítása
által gyakorlatra tesznek szert, liasonlíthatlanul nagyobbak lesznek a
mostaniaknál, sőt az egész intézet erkölcsi nevelésére is üdvös hatású
volna, a mint azt Németországban is számos példa bizonyítja.
Tornafelügy elök. Míg a magyar középiskolai testi nevelés sorsa
kizárólag a tanító közegek jóhiszeműségére és akaratára van bízva, és
semmi ellenőrző közege nincsen, mivel a főigazgatók rendesen teljesen
járatlanok benne, addig a német testi nevelés élén kerületenkint egyes
tornafelügyelők (Turninspector) állanak, kiket részint az állam, részint
a városok saját hatáskörükben kineveznek.
A német turninspectori állás igen fontos. Az inspectorok bizonyos
időközökben bejárják kerületük iskoláit s megfigyelik a testi nevelés
tanítását és utasításokat és tanácsokat adnak a vezető közegeknek.
Mindezekről aztán pontos jegyzéket vezetnek és az iskola fentartó köze
geknek mint felettes hatóságoknak jelentést tesznek. A tornafelügyelők
kötelesek kerületük testi nevelésének minden tekintetben való emelésé
ről gondoskodni. Szorgalmas és rátermett tornafelügyelő kerületének
iskoláiban a testi nevelés ügye is virágzik, különösen akkor, ha a tornafelügyelő kötelességének teljesítésében nemcsak lelkiismeretesen, hanem
tapintatosan jár el.
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En a német tornatanítóknak kötelességtudó magaviseletét részben
ennek a tornafelügyelők által eszközölt ellenőrzési rendszernek tulajdo
nítom, a mit helyenkint személyesen tapasztaltam is, midőn a torna
tanítók, tornafelügyelői látogatást sejtvén, saját állításuk szerint a szo
kottnál behatóbban láttak dolguk után.
Nagyon kivánatos volna, ha nálunk is egyelőre 1—2 ilyen állás
szerveztetnék, a mi csekély anyagi áldozattal létesíthető is volna. Az
ilyen országos tornafelügyelőnek kötelessége volna aztán az állami
középiskolák testi nevelésének ügyéről gondoskodni, azt emelni s ellen
őrizni, a mely gondoktól a Nagyméltóságú Minisztérium aztán szaba
dulna.

A német testi nevelés előnyeiről.
Ha már most párhuzamba állítjuk a német testi nevelést a magyar
iskolai testi neveléssel, látjuk, hogy a mi testedzésünk fejlődése számos
oly akadályba ütközik, a mely akadályokon a németek jóeleve túl van
nak már. Ilyenok a következők :
1. Az iskolai testi nevelésnek egyik legfőbb akadályát az iskolán
kivül, kinn a nagy társadalomban, ennek a torna s mindaz iránt, a mi a
tulajdonképeni testedzéssel rokonságban áll, mutatkozó közömbösségé
ben kell keresnünk.
A németeknél a torna régi intézmény lévén, itt már magában a
társadalomban is nagy tényezőt alkot, a melynek fontosságáról a német
társadalom apraja s nagyja egyaránt át van hatva. Míg tehát a német
társadalom lelkesen lát hozzá s tőle telhetőleg ápolja a testedzést, addig
a magyar társadalom nagy része, a mint azt alföldünk legtekintélyesebb
városaiban tapasztaltam, még nem látszik kellő érzékkel birui a testi
nevelés iránt s nem veszi azt komolyan.
így állván a dolgok, nekünk kell iskoláinkban oly generácziót
nevelnünk magunknak, mely a testedzés szükségességének teljes tuda
tában lesz, azt megszereti s általános kiterjesztésén közreműködik majd.
Ha ezt megcselekedtük, akkor feladatunknak nagy részét sikerült meg
oldanunk.
2. Miután a német iskolákban a tornatanítás már régi intézmény,
önként következik, hogy kellő eredményeket is képesek benne felmu
tatni. Mulasztást követnék el, ha e helyütt a német tanároknak a testi
nevelés körül tanúsító buzgalmáról meg nem emlékezném. Legyen az
tanár vagy tanító, ki a tornatanítással foglalkozik, az illető kötelességét
lelkiismeretesen iparkodik teljesíteni : lelkesíti a tanulókat, részben tor
názik s ha kell, játszik is velük.
Nálunk pedig, őszintén szólva, a tanárok nagy része lenézi a testi
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neveléssel való foglalkozást, mintha az lebegne szeme előtt, ha tornával
foglalkozik, hogy ez műveletlenségének rovására történik. Mindezt pedig
csak azért teszik, mert a testi nevelés czélját és eszközeit nem értik s
előttük teljesen ismeretlen, vagy csak hallomásból ismert dolgok fölött
ítélnek felületesen.
3. Ebből kifolyólag rendkívül fontosnak tartom a németeknek azt
az intézményét, hogy középiskolákon lehetőleg elméleti tárgyakat tanító
tanárok tanítsák a tornát.
Ezen intézkedés fontosságáról nemcsak Németországban, hanem
Svájczban is teljesen megvannak győződve, minek példájául csak Basel
városát hozom fel, hol határozatilag ki van mondva, hogy ott csak oly
tanárokat alkalmaznak, kik a testi nevelésből is képesítve vannak.
4. Továbbá a német tornatanításnak egyik előnye az, hogy a torna
tanítók szakképzettsége jó közepes színvonalon áll, melyet a kötelesség
tudás támogat és a tornafelügyelői intézmény ellenőrző hatása fejleszt
és ébren tart.
5. A német tornatanítás egyik legnagyobb előnye azonban abban
áll, hogy a németeknél az egyes osztályok 20—30 s csak ritka esetben
Ш tanulóból állanak. Ilyen csekély létszám mellett nagyon könnyen
lehet eredményeket felmutatni, a mennyiben ilyen viszonyok mellett a
tananyagot többször lehet átismételni, a tanítás egész menetét meg
figyelni, a kevésbbé szorgalmasokat vagy gyöngébbeket szóval s tettel a
munkához szorítani. S ebben rejlik a német tornatanítás egyik legfőbb
előnye.
6 . S végre a német tornatanításnak egyik nagy előnye az is, hogy
Németország egész területén kitünően berendezett tágas egyleti és isko
lai tornacsarnokok állanak a tanuló ifjúság rendelkezésére. Számos
tornacsarnokot pazarul találtam felszerelve, többszöri osztálytornázásra alkalmasan berendezett egynemű szerekkel, s ez képezi az iskolai
szertornázásnak az alapját. Egy jól felszerelt német tornacsarnok
ból a mi fogalmaink szerint 3—4 magyar tornacsarnokot lehetne be
rendezni.
Mindazonáltal bátran elmondhatom, hogy ha a magyar tornaügy
csak félig-meddig oly előnyös helyzetbe jönne, mint a milyenben a német
jelenleg van, akkor csakhamar utói is értük őket. Tanuló ifjúságunk tüze,
ereje, ügyessége és élénk szelleme elég biztosítékot nyújt nekem ezt
állítanom.
Ezen állításomat konkrét esetekkel is képes vagyok támogatni.
Kétségbevonhatlanul be lehet bizonyítani a német tanulóknak a sedáni
nap emlékére évenkint megtartott tornaversenyeinek eredményeiből —
összehasonlítva ezeket a mi országos versenyeink eredményeivel -— azt,
hogy egyes testedző nemekben, mint pl. a futás, magas és távol ugrás és
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mászásban határozottan jobbak vagyunk a németeknél. Az ő legjobbjaik
a mi legjobbjainkkal nem állják ki a versenyt.
Egyesek eredményeiben tehát fölötte állunk a németeknek, de a
tömeg maga jóval gyöngébb nálunk, mint ott.
Már pedig ez a fődolog, arra kell nekünk is törekednünk, hogy az
átlagos eredmények kielégítők legyenek.

Sváj CZ.
Svájczban a társadalom elismerésre méltó módon gondoskodik a
testi nevelés terjesztéséről s ápolásáról. Ez azonban inkább a felnőttek
tornájára vonatkozik, mert a svájezi iskolák testi neveléséről sokkal
nagyobb fogalmaim voltak hírből, mint a hogy azt tényleg tapasztaltam.
A svájezi középiskolákban is kétszer tornáznak hetenkint sa torna
órák itt is elméleti órák közé vannak beosztva épen úgy, mint nálunk
vagy Németországban. A tornatananyagnak osztályonkinti felosztása
nagyon közel olyan, mint a mienk, de maga a tanítás egyes részeiben
lényegesen különbözik ettől.
A svájezi iskolák testi nevelése katonai alapon nyugszik. Azt
mondják ugyanis Svájcz szakemberei : miután nekünk tisztképző intéze
teink nincsenek, segítünk magunkon e tekintetben azáltal, hogy ifjainkat lehetőleg az iskolákban katonai dolgokban kiképezzük, s ezt annál
is inkább teljesítjük, mivel nálunk minden svájezi ember katona.
Ezen alapelvük mélyen befoly aztán egész tornatanítási rendsze
rükbe. így pl. a szabadgyakorlatokból leginkább a közönséges életben is
hasznavehető támadó és védő mozdulatokat végeznek. Ilyeneket Német
országban vagy egyáltalán nem, vagy csak igen kivételes esetekben
láttam végezni. Viszont azonban nagy csodálkozva tapasztaltam, hogy a
tanuló ifjúság, minden katonai nevelése mellett, nem tud katonásan járni,
azonban később föl sem vettem, midőn láttam, hogy maga a svájezi
katonaság is bizony nagyon gyarlón menetel.
Katonai nevelésüknek egyik főbb jellemvonása az, hogy nagy elő
szeretettel viseltetnek a lövészet iránt. Egyes intézetek felsőbb osztályai
ban éles töltényekkel tanulnak lövöldözni s télen át a lövészet elméletét
tanulják, sőt tereptan tanulmányozásával és mappaolvasással is foglal
koznak.
Majdnem valamennyi iskolában nagy súlyt fektetnek iskolai kirán
dulásokra, melyek 5—9 napra terjednek s a melyekben vagy egyes osz
tályok vagy több osztály összevonva az igazgató vagy tanárok vezetése
alatt vesznek részt.
Ezen kirándulások ellen egyes városokban, mint pl. Bernben,
magok a tanárok kikelnek és nyilvánosan már arról tanácskoznak, hogy
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épen az ifjúságnak jól felfogott érdekében nem-e volna jobb ezen iskolai
kirándulásokról lemondani, miután a fiatalság ezen alkalommal sok neki
még nem való dologhoz fog és dorbózolni kezd.
A tanárok ezen aggodalmát teljesen tudom méltányolni, mert
több ízben volt alkalmam meggyőződni a svájczi tanuló ifjúságnak
fegyelmezetlen és illetlen magaviseletéről. Nem tudom mi annak az oka,
a svájczi köztársaság polgárának szabados és daczos magaviseletének
fiatalkori nyilvánulása vagy pedig a tornatanítók kellő tekintélyének
hiánya-e ? talán mindakettő.
Svájcz iskoláiban ezeken kívül kiváló gondot fordítanak a fürdésre.
A hol csak félig-meddig tűrhető víz található, ott a tanuló ifjúságot
mindenütt fürdésre és úszásra kötelezik.
Olyan intézetekben, melyek közelében víz van, egyes osztályok
alkalmas időben a rendes tornaóra helyett lemennek a tanár felügyelete
alatt a fürdőhelyiségekbe, hol 1—2 úszómester már várja őket. Olyan
iskolákban pedig, melyek távolabbra állanak a víztől, vagy az első, vagy
az utolsó órában, vagy pedig már reggel 7 órakor kötelesek a fürdőhelyi
ségekben megjelenni.
A testgyakorlás egyik legkiválóbb neme, a játék, Svájczban nagyon
alacsony fokon áll. Basel városát kivéve, sehol sem mívelik rendesen a
játékot. Mindazonáltal az iskolák legszükségesebb játékszerekkel már el
vannak látva. Némely helyeken (Aarau) magán emberek adakozásából
vásárolnak iskolai játékszereket. Talán közel jövőben hozzáfognak a
játékhoz is, jelenleg azonban semmit sem mondhatok róla, egy nemzeti
játékukat sem volt alkalmam látni, pedig hét városnak az intézeteit
tekintettem meg, kevés alkalmas játékterük is van, vagy egyáltalán
nincsen.
Svájcz városai közül Basel gondoskodik legtöbbet a testi nevelés
ről; itt találtam a legrendszeresebb tornázást is. Az iskolákban min
denütt heti 2 tornaóra mellett van egy rendszeresített játékóra is, melyért
a tanárok 3 franknyi kárpótlásban részesülnek. Az összes baseli közép
iskolák közül különösen a reáliskola érdemel legnagyobb dicséretet, mint
olyan, melyben leginkább pártolják a testi nevelést s a hol a legnagyobb
eredményeket is felmutatták : tanulói jó tornaszerekkel berendezett
iskolai udvaron szabatos iskolai osztály- és csapattornázást mutattak be.
Ugyancsak ez intézet tanulói játszanak is és fürdésre vannak kötelezve.
Baselnek 4 játéktere van, melyek mind kinn vannak a városból s
így csak ritkábban folyik rajtuk a játék. E helyett azonban benn a város
ban kisebb telkeken és nagyobb udvarokon szoktak játszani.
Sokkal gyöngébben áll a játék ügye azonban az aaraui kantonban,
hol bizony pang a testi nevelés is.
Lausanne-ban a Collége-ban voltam. Hiányos felszerelésű torna-
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csarnoka van, állítólag újat fognak építeni. A tanulóktól láttam oly sza
badgyakorlatokat végezni, melyek csupa ökölvívási előgyakorlatokból
állottak és a melyeket a fiúk ütemre helylyel-közzel nagy ugrásokkal és
fordulatokkal mutattak be. Idegen embernek kissé nevetségesnek tűnik
fel a kisemberek e boxoló gyakorlatai, de ők magok nagyon komolyan
veszik őket. A gyakorlatok nagy szorgalmat igényelnek s betanulásuk is
nagy nehézséggel jár, testképző hatásuk azonban megvan. A lausannei
játéktér közel fekszik a városhoz, szép gyepes terület, közel fekszik az
erdőhöz is, csak egy baja van, hogy nagyon lejtős.
Luzernben a játéknak nyoma sincsen. A reáliskola alig pár hónap
pal ezelőtt új tornacsarnokot kapott, mely jól van berendezve s a mely
ben a szomszéd gymnasium is tornázik. A reáliskolai tanulóktól láttam
védő és támadó vasbotgyakorlatokat ütemre fokozatosan egészen 24
ütemig végezni. A bemutatott gyakorlatok teljesen igénybe veszik ugyan
a testet, de a tanítás ezen módja nem czélszerű, rendkívül nagy szorgal
mat igényelnek, melynek az eredménye elvégre még sem áll arányban a
kifejtett buzgalommal.
Zürichben megtekintettem a Turngasseban fekvő gymnasiumot,
melynek közvetlen közelében gyönyörű árnyékos fákkal körülövezett
játék- és tornatér terül el, a melynek végében az intézet nagy tornacsarnoka áll. Ilyen közel fekvő pompás játéktere egy svájczi iskolának
sincsen 8 Németországban ritkítja párját.
Ezen intézetben a tornázás körülbelül olyan fokon áll, mint
nálunk, de tekintve a 20—35 tanulóból álló osztályokat, határozottan
jobb is lehetne. Itt tanulnak éles töltényekkel lőni is. Maga a játék elég
silányan folyik, külön órákban nem, csak a rendes órákban veszik elő
egy keveset. A felsőbb osztálybeliek a nyári félévben egynéhányszor a
délutáni előadás helyett, tanárok vezetése alatt kimennek a szabadba, s
ez alkalommal foglalkoznak kisebb játékokkal is. Az ilyen játék azonban
nagyon keveset ér s rendes játékszámba sem vehető.
Winterthurban megtekintettem a gymnasiumi tornacsarnokot s a
játéktért, melyet a szomszéd szemináriskolával közösen használnak.
A gymnasiumi tornacsarnok igen nagy s jól is van felszerelve, de a fiúk
rakonczátlanok, inkább futkosnak benne, mint tornáznak, rendes szer
tornazást nem is láttam. A játéktéren a rugólabdát játszották, de rosszul,
mert minden rendszer nélkül rugdosták a labdát ide-oda, a nélkül, hogy
tulajdonképon valamiért küzdöttek volna.
A winterthuri gymnasium legalsóbb osztályait kivéve, a többi
osztályok minden héten egyszer, rendesen szombat délután, katonai gya
korlatokat, még pedig, a mint hallottam, nagy kedvvel végeznek. Ez is
eléggé jellemzi az itt dívó tornaügyet.
Svájcz iskoláinak testnevelési ügye, daczára annak, hogy kedvezőbb
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talajon fejlődik s a társadalom is jobban támogatja, mint nálunk, általá
ban véve alig mondható kedvezőbbnek a mi középiskolai testnevelési
ügyünknél. Sőt egyes intézeteink e tekintetben határozottan jobbak az
övékénél. Játék dolgában pedig, melyről itt tulajdonképen beszélni sem
lehet, teljesen fölöttük állunk, daczára annak, hogy mi is csak a kezdet
nél tartunk.
Iskolai testnevelési rendszerüknek egyedüli előnye a fürdés és
úszás általánosítása iránt hozott intézkedéseikben s a félig-meddig ren
dezett iskolai kirándulásokban áll.
Egész svájczi utazásom alatt arra a tapasztalatra jutottam, hogy a
köztársaság iskoláinak testnevelési ügye nemcsak, hogy nem áll maga
sabb színvonalon a mi iskoláink tornaügyénél, hanem egyes ágaiban,
mint fentebb említém, meg sem közelítenek bennünket.
Erős meggyőződésem, ha a mi testnevelési ügyünk tovább is úgy
fog fejlődni, s oly pártfogásban fog részesülni, mint a milyenben az
utolsó években részesült, akkor a svájczi testnevelést rövid idő alatt túl
szárnyaljuk s a németekével pedig egy rangba jutunk.
O ttó J ózsef .

ÚJ SZERKEZETŰ ISKOLAI PADOK.*
Legutolsó felolvasásunk alkalmából, mely a népiskolai törvény
revíziójáról szólt, határozattá emeltük azt, hogy e fontos kérdést több
oldalról fogjuk megvilágítani.
Az igen tisztelt elnökség részéről felhívást nyertem, hogy a fontos
tétel felől nyilatkozzam. Legjobb akaratom daczára azonban ennek ez
úttal meg nem felelhetek. Okot erre főleg az a meggyőződésem szolgál
tatott, hogy a revízió felől való eszmecsere, ha nagyobb arányú és ered
ményes akar lenni, talán korai. Most folynak a tárgyalások a magyar
nyelv sikeres tanítása érdekében, a tanítói fizetések rendezése is napi
rendre került, az ismétlő oktatás szabályozása felől is ez időben kezdettük
meg a tárgyalásokat, a tanterv reviziója is legközelebb nyer befejezést.
Mindmegannyi ok, hogy a felvetett kérdés megvitatását elhalaszszuk.
Azonban ezek mellett bőven találhatók oly természetű kérdések, a me
lyeknek eldöntése lehető és eredményükben azonnal értékesíthetők.
Ilyen actualis kérdésekhez tartozik az is, a melyről ma értokezni
óhajtok és a mely a székes főváros tanügyi programmjához tartozik. És
itt ki kell emelnem, hogy a főv. közgyűlés legutóbbi ülésén szóba jött
* Felolvasta a szerző a «Magyar Psed. Társasága-nak febr. 17-dikén
tartott havi ülésén.
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az, hogy Budapest üzletszemen intézi iskoláit, mert tanügyi programmja
nincsen. E tévedésre e helyen azért akarok reflektálni, mert ily terv nélküli
administratió, ha az megfelelne a valónak, súlyos mulasztás számba
menne. De hát ez nem így van. Több rendbeli előterjesztéseim kapcsán
ugyanis a székes főváros közönsége még 1892-ben, tanügyi előadójának
előterjesztésére, programúiul kitűzte :
1. A tankötelesek összeírásának és nyilvántartásának czélszerubb
szabályozását.
2. Az elemi iskoláknak az eddiginél jobb szerkezetű padokkal leendő
felszerelését nevezetesen az Oldal-féle padoknak kisérletkép leendő alkal
mazását.
3. Az iskolaépületek mellé tágasabb udvarok létesítését s ezeknek
a gyermekek részére játszó és üdülőhelyekül leendő felhasználását ; álta
lában pedig az iskolai építkezéseknek bizonyos megállapítandó normál
terv szerint leendő foganatosítását.
4. A jelenlegi rossz fűtési rendszernek a közegészség követelmé
nyeinek megfelelő gyökeres megváltoztatását.
5. Az iskolaépületekben a gyermekek számára fürdők beren
dezését.
C. Az iskoláknak egészségi tekintetekből való gyakori bezárása és
a tanítóknak családjaik körében előforduló ragályos betegedések miatt a
tanítástól való eltiltása által okozott hátrányok megszüntetését.
7. A váltakozó rendszer szerinti tanítás megszüntetését.
8 . A tanítók alkalmazása (választása) körüli eljárás módosítását.
9. A tanítók mellékfoglalkozásainak szabályozását.
10. Az iskolaigazgatók teendőinek szabályrendelet által való meg
állapítását.
11. A tanfelügyeletnek hatályosabbá tételét.
12. Az iskolaszékek hatáskörének új rendezését.
13. A szellemileg elmaradt gyermekek számára külön iskola nyi
tását.
14. A munkások gyermekei számára menhelyek felállítását.
15. Az elzüllött és rakonczátlan gyermekek részére javító-iskola
szervezését.
16. A tanítók javadalmazásának felemelését.
Ezek közül a pontok közül a lehetőség szerint érvényesülnek
egyesek, míg majd teljes egészükben is realizálni lehet valamennyit.
Ezúttal, tisztelt közgyűlés, főleg a 2. pontra kívánok reflektálni és
ahhoz adalékot nyújtani.
Iparostanoncz-iskoláinknak egvik, úgy látszik maradandó hiánya
az, hogy a rajzoktatás helyes eszközlésére kellő rajztermei nincsenek és
valószínű, hogy ilyenekkel kellő számban ezentúl sem fog rendelkezni.
M agyar P æ dagogia. I I I . 4.
и
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A rajzoktatás ugyanis vasárnapokon, a délelőtti órákban történik.
Tanintézeteink ekkor oly mértékben fogadják be az inasokat, hogy szá
mukra külön-külön rajztermeknek berendezése elviselhetetlen költ
ségekkel járna. Minthogy tehát arról, hogy az inasok rajzolásához az
iskolafentartó kellő számú rajztermeket szolgáltasson, szó nem lehet,
arra kell törekednünk, hogy a rendelkezésünkre álló tantermek oly pa
dokkal láttassanak el, a melyekben az inasok lehetőleg helyesen rajzol
hassanak.
E végre oly padokat kell beszerezni, a melyekben a mindennapi
és a tanoncziskolákba járó tanulók egyaránt jól ülhessenek. Ezt csak
akkor érhetjük el, ha az iskolai padokat oly készülékkel látjuk el, a mely
lehetővé teszi, hogy azokon a tanulók testi fejlettségéhöz képest a distáncziát és differencziát megváltoztathassuk.
Az erre irányuló kísérletek közül kettőt van szerencsém ezennel
bemutatni :
Az egyik Oldal János polgáriskolai igazgató kísérlete, a kinek
padja faalkotásában a háttámasz és a lábzsámoly távolságának megvál
toztatásával véli a czélt elérni.
A másik Miclil Alajos fővárosi asztalosmester kísérlete, a ki ková
csolt és faburkolattal ellátott szerkezettel oldja meg feladatát.
A Michl-féle padot a közokt. minisztérium a közoktatási tanács
előterjesztésére rendeletileg ajánlotta, az Oldal-féle padot a főváros próba
képen már beszerezte és velők egyes tantermekben kísérletet tétetett.
Mindkét találmány magyar eredetű, nem másolása a külföldi pa
doknak, és azért joggal megérdemelhetik azt, hogy szakköreinkben mél
tatásra találjanak.
Az Oldal-féle szerkezet aránylag olcsó és nélkülözi a vasvázat.
A distáncziát -f- vagy - -ra akként emeli, hogy a háttámasztékot előre
vagy hátra tolja, a differencziát pedig a lábzsámolylyal emeli vagy sülyeszti. E szerkezetnek hátránya az, hogy a deszkák ki vannak téve a
nedves és száraz idő behatásának, és így átalakításuk sokszor a pad
épségét teszi koczkára. Másrészt berendezésük a szolgaszemélyzet ré
széről nagyobb időt igényel.
A Michl-féle normálpad szilárd faalapon nyugszik. Átalakítása
elemi vagy inasiskolai tanulók számára vas emelőszerkezettel történik,
mely az egyes osztályoknak megfelelő méretek szerint szabályozza a
a differencziát és distáncziát. Az emelőszerkezet kovácsolt vasból készült
és favázba van burkolva, hogy a tanulók ahhoz ne férhessenek. Az átala
kítás kulcs segélyével történik minden erőfeszítés nélkül, úgy, hogy azt
az iskolaszolgák elvégezhetik személyszaporítás nélkül. Ez a szerkezet
lehetővé teszi, hogy mind az elemi, mind a tanoncziskolák tanulói e
padokban iskolai foglalkozásaikat a didaktika és higiéna követelményei-
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пек megfelelőleg végezhessék. Hátránya az, hogy a közönséges padokhoz
képest ára nagy. Ámde e különbözet is eltűnik, ha meggondoljuk, hogy
ezekkel a padokkal az újonnan felállítandó rajztermek költségei meg
takaríthatók.
Lehet, hogy e két kísérletnek még egyéb hiányai is vannak, és
ligy vagyok meggyőződve, hogy ha e helyen azok konstatálhatok lesz
nek, a feltalálók igyekezni fognak azokat elenyésztetni. Az azonban
bizonyos, hogy csak örömünkre szolgálhat annak tudata, hogy e két új
pad előállítói magyarok.
Az általam felsoroltak után talán ki volna mondható az, hogy
a Pædagogiai Társulat örömmel vesz tudomást arról, hogy az
Oldal- és Michl-féle padszerkezet az iparos tanoncziskolák egy főhiányát
van hivatva elenyésztetni és kívánatosnak tartja annak a szükséghez
képest való használását.
V eredy K ároly

A GÖRÖG JÁTÉKVILÁGBÓL.
Egy kis klasszikus derű, tudom, jól fog esni szak társaimnak és
mindazoknak, a kik az ifjiiság üdülését szívükön hordják. S ez volt a
czélom, és ez a tudat volt a serkentőm, mikor —- jórészt Guts Muths
érdemes könyve nyomán — összeállítottam jó egy tuczat játékot, azaz a
görög ifjiiság mozgással járó játékai közül mindazokat, a melyekről tudo
mást szereztem. Egészséges, hasznos, néhol talán kissé nyers, de olyan
játék valamennyi, hogy vagy máig fenn bírta magát tartani, — s ekkor a
nevelőnek bizony érdekes tudni, hogy már a hajdani minta-nemzet
ben gyökerezik — vagy mindenesetre érdemes a fölelevenítésre, s egy
néhányat a naiv életkor géniusza, a görög hagyománytól függetlenül,
újra meg is teremtett.
1. A medve. (Chytrinda.) Az egyik játszó guggol vagy zsámolyra
ül; ő a morgó, megkötött medve. Pajtásai körülötte körben futnak, csip
kedik, ütlegelik (de semmi esetre sem érzékenyen), zsebkendőből e végett
korbácsot fonhatnak — a medvének eleinte tűrnie kell, később aztán,
a nélkül, hogy helyzetéből kimozdulna (felállás, ugrás stb. által) : meg
ragadja valamelyik ingerkedőnek a ruháját (vagy előzetes megbeszéléshez
képest kezét, stb.) ; s ha ez sikerült, akkor a megfogott lesz a medve.
2. Buvócska. (Myinda, vagy Apodidraskonda, a szerint, a mint az
elbuvás vagy az ütés a fontosabb.) Egy játszó «hiiny», azaz, a számára
kijelölt fa, ajtó stb. felé fordulva, eltakarja a szemét és hangosan számlál
áO-ig, vagy a meddig kijelölik ; a többiek ezalatt elbújnak, nem nagyon
messzire. A számlálás befejeztével a húnyó elindul keresni a búvókat, a
kikre nézve most már a húnyóhely mentsvárrá lesz : ők t. i. akármikor
14+
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idefuthatnak búvóhelyükről, s ha a húnyóhelyet háromszor megütik és
ezalatt ezt a verset kiáltják :
Egy, kettő, három
Jöhetsz már, nem bánom —

akkor már mentve vannak, de, ha a kereső akár a futásban utolérte, akár
búvóhelyükön rejtőzve megtalálta őket és vállukra ütött : odacsopor
tosulnak a húnyóhely köré, s a kit legutoljára ütöttek vállon, az lesz
a hunyó.
Fiúk úgy is játszszák ezt ma, hogy a kit vállon ütöttek, az föl
emeli és hátán czipeli a keresőt egészen a húnyóhelyig s ettől kezdve ő
lesz a kereső, a míg maga is meg nem üt valakit, a ki felváltja.
3. Karikázás, abroncshajtás. (Krikélaszia.) Jókora sík tér az első
kelléke. Az abroncsot, mint valami kereket, elgurítják, s folytonos futás
ban tartják egy kis bot segítségével, a melylyel különben a tovább haj
tott karikát (abroncsot) hol jobb, hol bal felől védik az elesés ellen.
Szokás a botot a karikán belül megütni, felütni, hogy a karika ugorjék,
de a leeséskor tovább kell hajtani, hogy el ne terüljön. Ha a karika nem
magas : a vele futó hajtó át is ugorhatja ; mesterség az is, hogy az abroncs
keskeny hézagon surranjon át, a nélkül, hogy oldalt surlódjék. Több
hajtó is felválthatja egymást, arra ügyelve, hogy a szerepcsere alatt ki
ne merüljön egyik-másik.
A görögöknél, kik még isteneik közül is abroncscsal ábrázoltak
egyet (Ganymedest, az ifjú pohárnokot), az abroncs, úgy látszik, vasból
volt, mert az ütőpálczáját fanyelű vasnak mondják ; az abroncs a csípőig
vagy épen a mellig ért ; görög nevei : trochos, krikos.
4. Róka koma. (Askoliasmos.) Hogy a játék nehéz ne legyen : a
szabadban meg kell határozni, hogy pl. 1 0 — 2 0 lépésnyi átmérője legyen
a játékterületnek. Szobában ezt persze fölösleges megszabni. Mindenki
fel van fegyverkezve lazán hosszában font zsebkendővel. Valakit róka
gyanánt középre állítanak féllábra ; a többiek körülveszik, minden meg
engedhető módon ingerkednek vele, s ügyelnek, hogy valahogyan a
másik lába ne érje a földet. A róka folyton féllábon kirohan «odu»-jából,
s a maga kendőjével üt-vág a futva menekülők közt. A kit talál : az lesz
a róka; de, ha rajtakapják, hogy a másik lábát is földre bocsájtotta: el
kiáltják, hogy «Vissza, róka koma !* s utána eredve, ütik a kendőjükkel
valamennyien, míg odújához nem ér.
A görög «askoliasmos» név voltakép a féllábon ugrálást jelenti ;
de kétségtelen, hogy ilyen kergetőzés közben jutott a féllábon ugrálás
nak a szerepe.
5. Királyósdi. (Basilinda.) Egy játszót királylyá tesznek, egy másikat
pedig királynévá. Ezek leülnek, a többiek pedig körben foglalnak helyet.
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A király felszólítja őket, hogy adjanak valami ajándékot ; erre mindönki
megsúgja a maga tanácsát a szomszédainak : a jobboldalinak azt, bogy
mit ajándékozzon, a baloldalinak pedig, hogy hová tegye az ajándékát.
Mikor aztán mind, sorjában, bejelenti ő felségeiknek, hogy mit fog aján
dékul hozni és hová : természetesen kaczagtató képtelenségek jönnek
napfényre. Végül a királyi pár fölkel e szavakkal : «A király körutat tesz
az országban» ; a többiek szép párosán utána indulnak, s bejárják a
háznak minden zegét-zugát ; egy ülőhelyet azonban mindjárt eltüntet
nek. Mikor a király kihirdeti, hogy «a király hazautazik» : mindenki
hanyatt-homlok rohan vissza ; a ki nem kap többé széket : alázatosan
térdet-fejet hajt a király előtt, a ki aztán összefont zsebkendőjével üt
egyet rajta.
6. Л csi<yu(Strombos, rhombos, strobilos, konos, bembix.) Körtéhez
hasonló, csúcsán tánczoló játékszer, a melynek ostorral hajtása ma is
annyira divatos, hogy bővebb leírása fölösleges.
Mai játéknemei : a) Versenyfutás : mikor több csigázó ugyanegy
czél felé hajtja csigáját az ostorral ; a kié először ér oda : az a győztes.
b) Csigák birkózása: egymásnak uszítják a csigákat; az egyik le
verve, elveszíti egyensúlyát, a győztes csigája tovább tánczol.
c) Körjáték, angol eredetű, még nem honosult meg nálunk, de
kár volna mellőznünk. Lehető kemény talajon egy 1 m. átmérőjű kört
rajzolnak a fiúk (krétával, szénnel stb.), e körül pedig egy másik kört, a
melybe beleállnák.
Az első csigát a belső körben tánczoltatja kis gazdája ; mikor az
javában kering : a másik játszó is nekiperdíti a maga csigáját, s azon
igyekszik, hogy vele az első csigát kipattantsa a belső körből. Ha az
onnan ki is ugrik : utána a harmadik játszót vezérli ugyanaz a törekvés,
A kinek a csigája a belső körben marad, az a győző.
Ügyesebb fiúk, mind a két kezükben, 2—3 csigát is elhajtanak.
Л pörgető is ide tartozik ; egy szál égett gyújtót szúrunk át egy
gomb likán, s ezt a szálat a felső végén a hüvelyk és a mutatóujj közé
fogva, megperdítjük, úgy hogy a gomb a tengelyét képező gyújtószál
közepén marad s ezzel együtt forog ; az egész tehát a fácska csúcsára
állva, kering. Árulnak nagyobb, csontból esztergályozott pergettytíket
is, számok vannak reá festve, s a melyik szám a leeséskor legközelebb
esik elliajítójához : az mutatja, hogy a gyermek nyert-e és mennyit. —
Hajdan a kerek pénzdarabokat élükön perdíteni (chalkizein) minden
napos mulatság volt.
7. Kézhuzás. (Dielkystinda.) A játszók két sort képezve, szemben
állnak egymással. Kiki megfogja a szemben állónak mind a két kezét, s
a «Húzás!» vezérszóra teljes erőből huzni kezdi. A melyik pártból keve
sebben dőlnek el : az a párt a győztes.
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8.
Balmozás. (Episkyros, epikoinos.) Két párt küzd a nagy labdáért,
kezét vastag bőrkeztyű födi, mindegyik pártban 3—Gjátszó áll fel, lehe
tőleg valami magas fal mentén. Hogy e játék milyen szabályok szerint
folyt le : nem tudjuk.
0. Szűré*. (Epostrakismos.) Kerek, laposra csiszolódott kisebb
köveket, guggoló helyzetből, mentői laposabban dobnak a víz tükrére.
A ki legmesszebb dob és köve a víz színéről mentői többször vissza
pattan : az király lesz.
10. Zsákhinta. (Korykos.) Magasról, pl. a körhintáról, lelóg egy
pamuttal, gyapjúval stb. megtöltött zsák, — vagy akár egy nagy labda ;
valaki a keze ütésével meglódítja, hogy ingalengést végezzen : s mire
visszalendült, a következő játszó ugyan arra a pontra ugrik s ugyan
olyan kézzel jót húz a zsákra vagy labdára, úgy, hogy ez mindig nagyobb
erővel és gyorsasággal leng.
A régi görögök a lengés megállítását is a játékhoz tartozónak tekin
tették : hátukat, vállukat, mellüket tartották a visszafutó, homokkal,
liszttel vagy kemény fügemaggal teli zsák elé. Kéz helyett itt-ott pálczával is lódítják a labdát.
11. Karódobás. (Kyndalismos.) Játszhatják akárhányan, nedves
talajon ; mindenkinek van egy jó Va m. hosszú, mintegy 3 cm. átmérőjű
karója, mely a vastagabb végén meg van hegyezve. A czél itt : úgy dobni
a karót, hogy a földbe fúródva onnan kivessen egy más oda tűzött karót.
Nem oly nehéz és sokkal hasznosabb a karokra és a szemmértékre,
mint sokan gondolnák. A dobást úgy kell irányítani, hogy a következő
karó a hegyes szög alatt a földből kiálló előbbi karónak azt az oldalát
találja, a mely a föld felé fordult. Ha az ütés erős : akkor a földből ki
állott karó akkorát pattan, hogy néhány méternyire ér csak újra földet ;
az így «nyereghői kiütött» karót a gazdája újra kell hogy megerősítse a
földbe, s akkor ezt a karót mindaddig czélba nem veszik, míg valamennyi
karó nem jutott ugyanilyen sorsra. Ha egyik-másik karót nem sikerült
a «bokorból kiugratni» : a következő dobó folytatja szerepét.
12. Szembekötösdi. (Myia chalke.) «Müia khalké» görögül annyi,
mint vaslégy, órczből öntött légy ; ezt a nevét a játék onnan vette, hogy
a klasszikus korban az, a kinek a szemét játszótársai bekötötték : a körü
lette kiáltozó, incselkedő csoport közé e szavakkal rontott : «khalkén
müián tliérászó» (vaslégyre fogok vadászni); a többiek csak tovább csipked
ték, liuzgálták ruháját ezzel a válaszszal : «thérászeisz, all’ ú lépszei» (vadá
szod, de nem fogod meg) — mindaddig, a míg bekötött szemű meg nem
fogott valakit, a ki aztán őt felváltotta. — Akadály gyanánt szolgált az,
hogy az így megfogottat meg is kellett nevezni, azaz ruhájából vagy
profiljából.
Mondják, hogy Gusztáv Adolf is gyakran játszotta tisztjeivel.
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13. Diózás. (Omilla.) A homokba kört rajzoltak, ebbe némi távol
ságról a játszók egymás után bedobnak egy-egy szem diót. A legtöbb
dió tovább gurul, nem marad a körben ; a melyik benn marad : annak a
gazdája elnyerte a kigurult diót mind. Dió híján golyóval is játszhatni.
14. Fej, vagy írás. (Ostrakinda.) A játszók valami kis körlappal
határozzák el, hogy melyik párt kezdje a játékot ; önnek a kerek lapnak
{dobozfedél, stb.) egyik oldala világos, másika fekete — innen van a
«nappal vagy éjszaka» elnevezés is; a görögöknél is «nüksz» volt a
feketített oldalnak neve és «liémera» a tiszta oldalé; az «ostrakinda»
név onnan ered, hogy ez a kétszínű lap cserépből való volt.
A játszó felek már eleve megegyeznek abban, hogy melyik párt
választja magának a «nappai» színét, és melyik az «éjjel»-ét. A ki a
korongot feldobja : az kiáltja el, hogy melyik oldal néz fölfelé, mikorra
az leesett a földre : másnak még oda sem szabad néznie. A melyik szín
után a kerek lap leestével felül marad : annak a hívei, ucczu, űzőbe
veszik a másik félt. Van egy mentsvár, körűiből 40 lépésnyire ; ide futhat
az üldözött fél — ha t. i. útközben el nem fogják az utolsó emberig. Az
oda futók elől az útat elállani nem szabad. A kit elfognak : nem játszhatik tovább ; a többi a játékot annyiszor újítja meg, míg mindenki rab
lesz. A görögök «onos»-nak (szamárnak) nevezték az elfogottat, az utolsó
győztest pedig «basileüs»-nek (királynak).
15. Kavicsdobás. (Pentalidizein, Pentalitha.) A «penta» név onnan
ered, hogy a görög gyermek öt darab kavicscsal gyakorolta ügyességét.
Persze, a kezdet mindig nehéz, azért meg kell könnyíteni azzal, hogy
csak egy kavicsot repíttessünk a gyermekkel, tenyeréből, fölfelé ; akkor
nem lesz nagy mesterség, az egy darabot a kéz hátával felfogni ; sőt
könnyebb lesz azon kezdeni, hogy a kéz hátáról pattanjon fel a kavics, s
ugyanannak a kéznek tenyere fogja fel.
Más fajtája a kavicsdobásnak az, hogy a felső kar nyugodtan a test
hez simul, az alsó kar pedig, a tenyerével fölfelé, vízszintesen áll ; erre,
közel a könyökliez, rakjuk a kavicsokat, s egy gyors mozdulattal föl
repítjük — a másik kézzel pedig megkapjuk.
16. Körben jár a korbács. (Schoinophilinda.) A földön ül, kör
ben és kézenfogva, a játszók csoportja; befelé fordulnak, hátranézni
senkinek sem szabad, mert különben rendre utasítja az a zsebkendő
korbács, a melylyel a kezében körüljárva (vagy szaladva) kívül az egyik
játszótárs ilyenformát énekel vagy szaval :
Jár a korbács körben,
A ki látja : örvend ;
Hanem a ki nem látja —
Beli megbánja a háta !
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A kívül futó azután, lehetőleg észrevétlenül, valamelyiknek a háta
mögé ejti az összefont kendőt. Ha 1. emez észreveszi : tüstént felkapja
a korbácsot, felugrik és egyszer végig kergeti ütlegelve a verselőt a kör
körül ; erre ezek ketten szerepet cserélnek. 2. Ha az ülő nem elég szemes
és nem veszi észre a háta mögött rejtett kendőt : a verselő újra felkapja
és ő korbácsolja körülfutva a menekülő pajtást, míg ez visszatér helyére
s mind a ketten újra kezdik régi szerepüket. Ha azonban az ülőnek
jobboldali szomszédja szemes volt ; ő kapja fel a kendőt és fordítja bal
oldali társa ellen, a ki szintén egyszer körülfutva, menekül előle ; ekkor
az új üldöző s az előbbi verselő cserélnek szerepet.
S zkdlacskk L ajos .

IRODALOM.
Irta Dortsák Gyula,
gymnasiumi igazgató. Szerző sajátja. Bolti ára 1 forint 50 kr. n. 8 . r.
303 lap.*

A K ö z é p is k o la i R e n d t a r t á s M a g y a r á z a t a .

A pædagogiâval és irodalmával kissé furcsán vagyunk hazánkban.
Tanügyi napi kérdésekkel aránylag sokan foglalkoznak, szervezeti és
adminisztratív ügyekkel egy-ketten, tudományos pædagogiâval még
ennél is kevesebben. — Természetes, hogy a művelés mennyiségének és
minőségének megfelelnek az eredmények is. Maradjunk a középiskolai
adminisztrácziónál : mit látunk itt ? Azt, hogy fejletlen, hiányos, nem
egységes, ellenben komplikált, nehézkes és körülményes.** Ennek oka?
Mert nem foglalkoznak vele, nem fejlesztik. S miért nem ? Sokat lehetne
erről írni. A miniszteriumbeli osztályfő nagyobb s fontosabb kérdések
kel van megterhelve, a berendelt szakreferens ugyanilyenekkel elhal
mozva, a többieknek is egyéb dolguk van. Bizony érdemes volna egy e
czélra alkalmas tanférfiut külön berendelni, hogy 1 — 2 év alatt rendbe és
összeszedje a dolgokat és egy az osztrák Marenzelleréhez hasonló magyar
rendeletgyüjteményt lehessen kiadni. Pár évvel ezelőtt a honvédelmi
minisztériumba rendeltek be egy főtisztet, kinek ott egyéb dolga sem
volt, mint a ládájában évek óta felhalmozott czédulákból összeállítani
egy magyar-német katonai Műszótárt ! •— S nekünk a kulturistáknak
erre vagy ilyenre nem volna időnk, pénzünk, módunk? Pénz? A kép
viselőház közoktatásügyi bizottságában múlt októberben Fenyvessv elő*
* Rövidítések: ( ) a könyv lapszámát foglalja magában ; R. —Közép
iskolai Bendtartás ; r. R. = régi B. ; K. T. —középiskolai Törvény, p. = pont.
** A sok közül p. okáért csupán a tandíjmentességi ügyre utalok,
melynek részleteiben is alapos ismerete valóságos stúdiumot igényel.
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adó megjegyezte, hogy a közoktatás állapotáról szóló jelentéseket elég
lenne minden második évben kiadni s a 4-000 frt kiadást emberbaráti
vagy művészeti czélokra fordítani. (Miért nem tanügyi czélokra ?) A mi
niszter úr kijelentette, bogy ezen eszmét megfontolás tárgyává fogja
tenni.
Következnek a külső gyakorlati tanférfiak : tanárok és igazgatók.
Ezeknek nem «fizeti ki magát» a dolog, vagy inkább nem törődnek vele,
pedig nekik az adminisztráczió részben kenyerük is. De mégis az egész
országban találkozik egy lelkiismeretes, pedáns s ügybuzgó igazgató, ki
évek óta gyűjt, dolgozik, fárad, ír s a vidéken saját kiadásában nyomat
néhány gyakorlati nevelésügyi munkát és administrativ segédeszközt s
több év óta kénytelen fiókjában hevertetni egy nagyobb szabású munkát,
melynek előfizetők s kiadó híján eddigelé csak kéziratában gyönyörköd
h etik .A jelen könyv előfiz. felhívásában is t. k. így ír: «Anyagi előnyök
ről szó sem lehet. A ki ily könyv megírására adja magát, meg kell elé
gednie, hogy könyve napvilágot látva, eszméinek szélesebb körben utat
nyithatott, tehát hogy az ügynek használhatott.»
Az ilyen munkálatok ki- vagy helyesebken ki-nemfizetése dolgá
ban érdekesnek véltem a legilletékesebb forrásnál, a szerzőnél kérdezős
ködni s a rendelkezésemre álló tanulságos adatokból közlöm a követke
zőket. Dortsák Gy. munkái : 1 . A házi és iskolai nevelés legfontosabb
teendői (különlenyomat 67 1., ára 30 kr.) ; egy példány sem kelt el.
2. Puedagogiai dolgozatok a középiskolai nevelésoktatás köréből (344- 1.,
1 frt 50 kr.), elkelt 120 péld., 4-0 tiszteletpld. ; elfogyott, mert csak 160
példányban nyomták. 3. Tájékoztató (101 1., I frt), elkelt 150 pld.. 50
tiszteletpld. 4. A Középiskolai Rendtartás Magyarázata (303 1., 1 frt
50 kr.), eddig elfogyott 114 pld., van még közel 300 pld. 5. Az Ügyvi
telre összesen csak — 43 előfizetés érkezett. — Szomorúan érdekes, hogy
Dortsák 8 év alatt kerek 827 frtot adott ki saját zsebéből irodalmi
munkálataira, pedig ezeket - nyomtatás előtt — meg is kellett Írnia !
Látni való tehát, hogy - - sajnos — nem igen érdemes dolgozni,
mert az anyagi hasznot nem is tekintve, erkölcsi elégtételt, szellemi
hasznot is alig remélhetünk. Ha néhányan megveszik is a könyvet,
hányán vágják fel, hányán olvassák el ? De vigasztalódjék az igen t. s
előttem csak műveiből ismeretes szerző : egy ember találkozott, a ki leg
újabb könyvét is elolvasta, sőt minden ízében lelkiismeretesen tanul
mányozta és sikerrel használja. Ez az egy ember viszont azzal vigasztalja
magát, hogy a jelen ismertetésnek legalább egy figyelmes olvasója akad.*
* Ez a Középiskolai Ügyvitel, melynek egyik a rendkiv. tantárgyakra
vonatkozó fejezetét (mutatványul) a Tanáregyl. Közlönyl. évfolyama közölte
a 270. — 84. lapon.
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A túlságos terjedelemért, melyet a lelkiismeretes és pontos elbá
nás s azon törekvés okol meg, hogy egyúttal általában fel kellett ölel
nem egész középiskolai adminisztrácziónkat — előre is elnézést kérek ;
de én legalább kritikai ismertetésnél nem tartom elegendőnek általá
nosságokban mozogni, hanem igyekszem a mélyére hatni és a részletek
kel is foglalkozni.
Én, ki D. eddigi Írod. működését élénk figyelemmel kisértem,
mondhatom, hogy abban folytonos haladást észleltem és magamon
tapasztaltam, hogy könyveit és czikkeit az igazgatók nagy haszonnal
forgathatják. Az eddigieknél még nagyobb mértékben áll ez a hónapok
óta dolgozóasztalomon fekvő és napjában többször is forgatott 300 oldalos könyvről, melyet D. a 20 oldalos R.-ról írt. Nem annyira pæd. tanul
mány ez (1. Előszó 6 .), mint alkalmas adminisztratív segédeszköz, az
igazgatónak valóságos házi s irodai vademecuma, melyben a miniszteri
rendeleteken kívül nem egy érdekes és tanulságos főigazgatói rendeletet
is találunk. Bezzeg a beszterczebányai főigazgatói intézvények (151,223
s m. t.) különbek voltak sok mainál, azokban volt pædagogia és nem
csupán adminisztráczió !
Imént egy embert említettem, a ki adminisztratív dolgokkal fog
lalkozik ; az igazság kedvéért legyen szabad nyomban mellé még egyet
állítani : Csóka Károlyt, ki ezen irányt inkább történelmi alapon műveli,
s ezért nagy elismerés illeti, de a mellett a mindennapi szükségletekről
sem feledkezik meg, a mit «Administrationális tanügyi casuistiká»-ján
(Tanáregyl. Közi. XX: 119., 205., 622., 091.; XXI: 143., 206., 478.;
XXII : 204.), a «Középiskolai rendeletek»-en (u. o. 294. f.), a «Specziális
tanügyi rendeletek»-en (u. o. 430. f.) és számos önálló értekezésen kívül,
főleg azzal bizonyított be, hogy még Dortsák előtt szakavatottan meg
írta a «Magyarázó jegyzeteket a középiskolai új Rendtartáshoz» (Ta
náregyl. Közi. XXIY. évf. (1890—91.) 96—108., 357—72., 587—99.),
melyeknek sokan nagy hasznát vették.*
Most pedig vegyük elő könyvünket és számoljunk be róla az
alábbi szempontok szerint.
Beosztás és módszer. D. könyvében a K. sorrendjében és czímei
szerint hat csoport van. «A csoportokban azonban a B. czikkelyeit nem
eredeti szám szerinti következésben, hanem tárgyi vonatkozásaik sze
rint adom és magyarázom, a mi az ugyanazon dolgokra vonatkozó intéz
kedések megtalálását kétségen kívül megkönnyíti. A szclzetre igtatott
czímecskék és a magyarázatok számozása szintén a tájékozódás meg
* A teljesség kedvéért meg kell említenem, hogy Dortsáknak 1890-ben
megjelent »Paedagogiai Dolgozatok stb.» ez. könyvének egyik (XVIII.)
terjedelmes fejezete és az új Középiskolai Rendtartást magyarázta (274—330).
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könnyítését czélozzák». (4). Tartalomjegyzék helyett terjedelmes betű
soros tárgymutató van a könyv végén (284—299.), amazt a viszonylagos
terjedelem feltüntetése végett itt közlöm : I. A tanulók felvétele (7—56 ;
60 pont). II. Fegyelmi intézkedések (58—72; 15 p.). III. Tanulmányi
ügyek (74 94; 27 p.). IV. Tanári tanácskozások (96—147; 23 p.).
V. Iskolai vizsgálatok ( 150—178; 37 p.). VI. A tanév bezárása (181—
184; 5 p.). VII. Szolgálati ügyek (18T—271 ; 95 p.). Ezt követi: Utóirat.
Eövid történelmi visszatekintés a középiskolák fejlődésére (272—280),
melyben Molnár Aladárnak, sajnos, csonka müve kimerítően fel van
használva. Ez a fejezet, elismerem, érdekes, de nem ide való s úgy lát
szik, csak ízelítő akar lenni a szerzőnek sajtó alatt levő nagyobb mun
kájából.
Az ismertetett beosztás ellen elvileg nem lehet kifogásunk, csupán
a «tárgyi vonatkozás következése» ellen van néhány észrevételem, a
mennyiben sok ismétlésre ad alkalmat és nincs szigorú következetesség
gel keresztülvive.
Terjedelmesebb fejtegetéseket szentel D. a következő tárgyaknak :
tanári hivatás, nemes példaadás és felügyelet (E. 16. §. - 63—6), fegyelmi
büntetések (67—9), órarend-készítés (77—80) ; [itt szerzőnknek és kar
társainknak egy igen helyes és hasznos tanácscsal bátorkodom szolgálni :
a hétfői nap első és a szombati nap utolsó órájában lehetőleg minden
osztályfő saját osztályában legyen elfoglalva I] — tankönyvek ügye
(83—8), tanári tanácskozások általában (96—9), módszeres tanácskozá
sok (103- 116), végleges évi osztályozás (159—62). [L. még alább a
szolgálati ügyek ismertetését.]
A módszer általánosságban a következő. Az illető fejezetnek al
kalmi bevezetése után a B.-nak egy vagy rendesen több együvé tartozó
pontja áll eredeti szövegezésben, melyet a számozott magyarázat követ.
A régi és az új E. közötti eltérések, mondhatni betűnyi pontossággal
vannak feltüntetve és összehasonlítva, a magyarázat az illető rendelete
ket és törvényeket időrendben sorolja fel s az észlelhető visszafejlődés
révén, nem egyszer gondolkodóba ejti a figyelmes olvasót. Gyakran szól
az igazgatói felterjesztésekről, utalva a még nem létező K. ügyvitelre,
(miért nem inkább a már megjelent Tájékoztatóra?) és bemutatja a dívó
vagy csak ajánlott nyomtatványok és táblázatok mintáit. (47, 153, 172,
224, 228), melyek azonban nem mindig elég egyszerűek és áttekinthe
tők. Helyenként nevelés- és tanltástani elmefuttatásokat sző be (125 7).
Itt is több hiányra és zavaró körülményre kuli utalnom. A «tárgyi
vonatkozás következése» itt sem mindig okszerű ; így pl. a párhuzamos
osztályok (54) : a tandíjvesztők kimutatása és a «Jelentés a tanév meg
nyitásáról» szóló pontok közé kerültek.
Zavart okoz az is, hogy az új s a régi B. analog pontjai minden
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szembeötlőbb megkülönböztetés nélkül következnek egymás után, a min
különböző szedéssel vagy zárójelekkel lehetett volna segíteni.
A könyvnek javára válnak a sűrűn előforduló s a gyakorlatból
ellesett, helyenként túlságosan aprólékos tanácsok, úgyszintén a terje
delmesebb fejtegetések és visszapillantások a-tanügy és az adminisztráczió egyes fontosabb tételeiről. Amazokhoz tartoznak pl. eljárás a tanu
lók sikeres «elparancsokisára» és czélszerű elhelyezésére (14), tandíj
mentességi kérvények tárgyalása (44), valamint az összes tudnivalók a
tandíjmentességre (44—54), igazolatlan «fejfájás-féle» óra mulasztások
ellenőrzése (59), szilaj és hanyag tanulókat özvegyasszonyoknál ne szál
lásoljunk el (63), olvasmányokat évről-évre változtatni kell, nehogy for
dítás járjon kézről-kézre (114), óra alatti kikérezkedés (123), felvigyázók
kirendelése ( 124), s m. t.
Mindezek a gyakorlat által megedzett és az ügyért lelkesülő, lel
kiismeretesen gondoskodó igazgatóra vallanak, a kit bizonyára a leg
nemesebb szándék vezérel még akkor is, ha egyes kazusokat (pl. az
érdemjegyek megállapítása szavazás vagy közös megállapodás utján
131—36.) a túlságig menő részletezéssel tárgyal.
Említésre méltó, hogy bár D. nem kritizálja a tanügyi miniszteri
rendeleteket, a mi pedig különösen néhány újabbnál nagyon elkelne s
erre alkalmilag tán még visszatérek, mégis helyenként kénytelen ellen
mondásokra és homályos részletekre utalni. így: 160, 163 (140. p.), 168
(148. p.), s m. t. Viszont, úgy látszik, kikerülte figyelmét, hogy kevésbé
szabályszerű vagy rossz magaviselet mellett egy vagy két tárgyból bukott
tanuló elbánása között (164—5) nincs különbség, pedig a méltányosság
indokolná itt a fokozást s megkülönböztetést pl. úgy, hogy az egy tárgy
ból bukottnak a javításra a minisztérium méltán megadhatná az en
gedélyt.
A fentebb vázolt módszer nem lévén mindenütt megtartva, helyen
ként sokból sokféle : anyagtorlódás áll be s a szöveg és a magyarázat
alaki elrendezése és felosztása is csorbát szenved (121. 1., 118. p.). Ilyen
eljárás mellett ismétlések sem kerülhetők ki, a melyekkel tényleg gyak
rabban találkozunk. Pl. a 41., 122., 146., 156., 162., 163., 164., 166. ; a
165. lapon «a V. K. M. 1887 junius 30-án 25,873. szám alatti rendelete»
négyszer is meg van ismételve. Ilyenek még a 251. (234—5. p.).
Itt említem azt is, hogy egyes részek méltán egészen elmaradhat
tak volna; így «a görög nyelv kérdésének szabályozása», mely 2 2 oldalt
foglal le (16—37), és a melyet már több oldalról is bírunk.
Szorosan nem ide tartozik, hanem az igazgatói felterjesztésekhez
a 29. pont s. m. t.
Nyelvezet. A 125. lapon szerzőnk nagy súlyt fektet arra, «hogy a
tanulók a nyelvi készség biztos birtokába jussanak». Minthogy ezt én is
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elismerem, szerzőnkre is alkalmazom és nem szivesen mondom ki, bogy
könyve e tekintetben épen nem mintaszerű s a figyelmes olvasót a
vidéki ízű, avult vagy idegen kifejezések, úgyszintén a nehézkes és meg
terhelt mondatszerkezetek által kelleténél gyakrabban és bántolag meg
akasztja. Csak néhány példát idézek. Kifejezések : magas minisztérium
(14), elmaradott (39, 42), bemellókelendő (45), főigazgatói intézvény
(76, 129), birkózkodás-lökdösködés (92), felvéti és felvételi vizsgálat (15),
közvetlenül és közvetetlenül (7, 42), hivatalos lelkesedéssel buzogjunk
(6 ), gondviselés (14, kétértelmű e helyett felügyelet, gondozás), kedves
feleletek (204), ellenlietné (e helyett ellenezhetné 248); nem helyesel
hetni azt sem, hogy (138 és f., sőt mái- a «Tájékoztató »-ban is az osztá
lyozó értekezleteket is ellenőrzőknek nevezi (II, IV, VI), ez nem csak
zavar, de világosan ellenkezik a R. 35. §-ával.
Ellenben igen sikerült kifejezés : a mostani tanárhiányos idő (3).
Idegen szavak : precizirozás (11, 13), distingválás (11), kasszálta (13),
imputálni, inscenirozni (99), fungál (101, 132). Mondatok: Az iskolai
élet összes nevezetes mozzanatai itt kerülnek megbeszélés tárgyéivá (96),
az egész osztály foglalkoztatott legyen (128). Megannyia közoktatásügyi
kormányunknak az iskolai élet minél szabályosabbá s egyöntetűbbé tevé
sére irányuló üdvös intézkedései 1(sic ! 3. 1. 3. bek.). -— 105. lap lent.
Helyenként, különösen elméleti és személyi taglalásoknál (96. f.)
emelkedettebb hangulatot s a sablontól eltérő lendületet óhajtanánk.
Ezek után a legjobb szándék sugallja azon tanácsunkat, vajha a szerző
Középisk. Ügyvitelét, kinyomatás előtt, alapos nyelvi felülvizsgálatnak
vetné alá. A folyékony, világos s magyaros stilus kétszeresen jól esik
ilyen, már tárgyánál fogva is, ú. sz. «száraz» könyvnél.
Alaki dolgok igen fontosak ily magyarázó, tanácsadó műnél,
melyben felvilágosítást s útbaigazítást keresünk. Itt néhány fontos apró
ságot vagyok kénytelen kifogásolni. Az egyöntetű szép nagy cicero-nyomás helyett, ilyennel csupán a R. illető pontjait szedettem volna, a
magyarázatot és a r. R. részeit kisebb garmonddal, a mi az áttekintést
nagyon megkönnyítette volna. Hisz ugyanígy járt el D. is «Pæd. Dolgo
zatok» ez. munkájának «A Középiskolai Rendtartás» czimű fejezetében!
A fejezetek számozása (mely czélszertíbben a R. idézett pontjai elé lett
volna illesztendő) nem mindenütt vág össze az előzményekkel és sokszor
zavar. «Magas», «nagymélt. v. és k. miniszteri rendeletek» «V. К. M.»
helyett alkalmas rövidítés : «min. rend.» vagy tm. r. » minthogy az egész
könyvben más alig fordul elő. Helyenként elmaradtak a szélzet-czimecskék (244 f., 251), másutt az anyag van túlságosan felaprózva (243, 251).
Különös, hogy D. nemcsak megjelent műveire tesz sűrűén utaláso
kat, hanem megjelenendő középiskolai ügyvitelére is.
A sajtóhibákról is meg kell jegyeznem, hogy azok D. könyveinek
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egyik feltűnő s ismétlődő alaki hiányát képezik. A E. Magyarázata két
teljes oldalon sorolja fel ezeket, de bízvást megannyit lehetne össze
szedni. Egyébiránt u. a. szerzőnek «Tájékoztató »-jával összehasonlítva,
még valóságos haladás észlelhető.
A könyv 1893. febr. és jun. havában jelent meg két részben, de a
czímlapon hiányzik az évszám. Mindezek, elismerem, apróbb technikai
és nyomtatási provincialismusok, melyek némi jóakarattal kikerül
hetők.
Most pedig térjünk át a tartalom tárgyi kritikájára, hol első sor
ban egy igen fontos elvi kérdést kell eldönteni.
Szerzőnk ugyanis az új s a megelőző Rendtartást összehasonlítva,
azt találta (7), hogy amaz az utóbbinál sok tekintetben szabatosabban
intézkedik, hogy egynémely a megelőző E. által szabályozott dolgokat
mellőz s hogy a réginek több rendelkezését hatályon kívül helyezte ;
mindezek daczára az új R.-t szerencsés alkotásnak mondja.* Megvallom,
hogy én a régi R.-t az újnál sok tekintetben szerencsésebbnek és jobbnak
tartom, mert eltekintve az új R. azon alaki hátrányától, hogy a sok túl
ságosan hosszú §. számos bekezdése az utalást megnehezíti, nem egy fon
tos dolog mellőztetett, melyre nagy szükség volna.
Igazolásul ime néhány példa, a) a régi R. helyes és szabatos intéz
kedései, melyek az újból kimaradtak, r. R. 2. §. beiratások ideje és körül
ményei a szülőknek kihirdetendők (8 ) ; a r. R. 6 . §-a ellenében az új
R. 6 . §. 3. р.-ja ép oly homályos mint a K. T. 12. §. 1—2. p.-ja (12) ; r. R.
37. §-ának egy fölöttébb helyes psed. elve : egyes tanulókra nézve nagyon
is eltérő vélemény ne lehessen ; kár, hogy az új R. nem nyilatkozik ily
félreismerhetetlenül (129, 130) ; r. R. 49. §. : vizsgálatok módja és tárgya
(150) ; r. R. csak három magaviseleti érdemjegyet ismert (158) ; a kev.
szabályszerű érdemjegyet és indokolását az 1883. évi 27.111. sz. min. rend.
hozta be (159) ; r. R. 51. §. : vizsgálati díjak felosztásának módja (172) ;
r. R. 48. §. : érdemjegyek betűvel Írandók ki (1 73—4) ; r. R. 57. §. : igazga
tói jelentésekben oly dolgoknál, melyek az évi Értesítőben kimerítően
tárgyaltatnak, csak hivatkozni kellett a lapszámra (184) ; r. R. 58. §. meg
jegyzés 1 . p. : a szükséges hivatali titoktartást figyelmen kívül hagyni
nem szabad ; ** kimaradt e megjegyzés fontos 3. pontja is (241 ) ; a r. R.
azt is említi (az új nem), hogy az igazgató állapítja meg a tanácskozások
sorrendjét, vezeti a tárgyalást és döntőleg szavaz (215), r. R. 24. §. 2. p. :
a tantárgyfelosztásban némi változás kívánatos (2 2 0 ) ; ide tartozik még
a könyv 117. pontja (120—1).
* Az új R-es intézkedései a régiekhez képest tüzesebbek (58. 1., nyil
ván sajtóhiba e. h .: tüzetesebbek!)
** Újabb rendeletet tett szükségessé, bár a K. Т.-ben is benn van.
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b) az új E. önálló hiányai : 6 . §. 1.2. 3. pontban nincs meg a szük
séges magyarázat és részletezés; erre vonatkozik a K. T. 12. §. 1—2 pja
is, melynek homályos intézkedéseivel szemben Molnár V. is hiteles ma
gyarázatot sürgetett (11) ; 41. §. 3. p. : a javító vizsgálat csak azon inté
zetben történhetik, hol a tanuló tanult ; ez világosan ellenkezik a K. T.
11. §. 3. pjával és az 1877. évi 1276b. sz. min. rendel. (146, 103—46),
mely kimondotta, hogy az esetben, ha a több tárgyból bukott tanuló
szülei V. gyámja igazságtalansággal vádolnák a tanári testületet, folya
modás útján a főigazgatóság közbejöttével esetleg és különös kegyelem
ből más középiskolában is megtartható a pótjavító vizsgálat. 44. §. 2. p. ;
osztályösszevonás, homályos valamint a K. T. 14. §. 1—2 pja, melyeket
Molnár is szükségesnek látott megmagyarázni (168); 46. : a magánvizsgálatoknál működő tanárok, határozatlan (170—1) ; izr. tanulók szom
bati írás szabályozása nincs benn (76).
c) Viszont el kell ismerni, hogy az új K. több új és czélszeríí intéz
kedést is tartalmaz, ilyenek a fegyelmi intézkedések (13—18. §§.),
melyekben a r. R. idevonatkozó intézkedései jórészt megmaradtak, de
több új rendelkezés is fölvétetett, melyek az eljárást szabatosabbá teszik ;
18. §. 10. p. : házi fenyíték alá vétel (70) ; 18. §. 13. p. : kizárási határo
zat csak felső megerősítés után hirdethető ki; újak még u. a. §. 16. és
18. pjai (72) ; 39. §. 1. p. : elégtelen és kétes előmenetelű tanulók min
denesetre felhivandók a vizsgálatokon, írásbeli dolgozatok kiteendők
(151); 39. §. 2. p. : elégtelen és kétes előmenetelű tanulókat igazgató
igyekezzék megismerni (152) ; nyilv. vizsgálatok előtti tanácskozáson
érdemjegyek ideiglenesen megállapíttatnak, elégtelen és kétes előmene telű tanulók kijelölteknek (156) ; 42. §. : pótló vizsgálat csak teljes lehet
és díjtalan (167); 23. §. Jegyz. az osztályfő a tanúim, napló esetleges
hiányainak pótlására figyelmezteti tanártársait (252); 17. §. 2. p. : az
osztályfők időnként a tanulók összes szerelvényeit megvizsgálják (254) ;
18. §. : az osztályfő a tanulónak házi fenyíték alá vételét is megkivánhatja (254. 1. fent).
Végül az új E. szabatosabb ezekben : 35. §. 1. p. : ellenőrző tanács
kozások okt., febr. és máj. közepén tartandók (1 2 0 ) ; helyesebb ezekben :
kimaradt r. E. 31. §-ának azon intézkedése, hogy a tanulók az óraközök
ben feladataikat ismételjék ; ma lehetőleg minden óraközben kiürítjük és
szellőztetjük a tantermeket. (124).
Egyéb a könyv szövegében előforduló kisebb hiányok, melyeket
rövidség kedvéért a szükséges módosításokkal v. pótlásokkal együtt
említek.
Az iskolaév első hónapja után belépő tanulók felv. vizsgálata rövid
úton az osztályban s a tanórák alatt eszközlendő (15, E. 2. §. 2. p.) ; a
felv. vizsgálatdíj felosztásának módja (38) ; a felv. vizsgálatok visszaáll!-
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tásának eszméje az egys. iskolai anketten is felmerült (39), érdekes volna
a felv. díj nagyságának részletes kimutatása (40), az ifj. könyvtári díj
nemcsak «néhány fó'gymnasiumnál» 1 frt, hanem pd. az egri alreáliskolánál is (41), tandíjmentesek rovatos kimutatását elég két pld.-ban fel
terjeszteni (4Г>), melyik illető rovatban teendő ki a fél-tandíjmentesség?
A nyomtatvány utolsó v. utolsó-előtti rovatában ? (45) ; a tanácskozá
sokra ne csak a tanárok készüljenek, de főleg az igazgató ; a R, а К. T.
és a többi hivatalos és adminisztrativ segédkönyvek mindig mellette
legyenek, mert sohasem tudhatja, mikor szorul rájuk; a dohányzása
tanácskozás tartama alatt nem engedhető meg tárgyi és egészségi szem
pontból (katonai intézetekben felkötött karddal tanítanak és tanácskoz
nak, 98) ; a módsz. tanácskozásoknak tárgya lehet még a párhuzamos
osztályok metliodikája és systematikája (109) ; itt említendő az egészség
tan-tanári és iskolaorvosi tanfolyam (117); felelés és tanítás közben a
könyvek ne legyenek nyitva (128); az évi Értesítők nyomtatási költsé
geire a rendes átalányok megtakarításai részben felhasználhatók (182),
osztály másodszori ismétlésénél (144. p.) említendők esetek, kijátszások
pd. ha a kétszer bukott gymn.-ból átlép reáliskolába, itt még nem ismétlő,
stb. (16G) ; a párhuzamos osztályok után nemcsak tanszer, hanem házi
átalányt is külön kell kérni (55) ; igazolatlan órák esetében jogos-e s
mennyiben indokolható a szabályszerű érdemjegy a magaviseletből ? (60) ;
említendő a templomba való kísérés és felügyelet (65) ; tudtommal az
órarendet két pld.-ban kell felterjeszteni (80) ; ha a tanuló értesítőjét el
veszíti v. másodlatra van szüksége, szedhető-e az 1 frt? Szerintem igen.
(82. 1., 85. p.) ; ifj. könyvtári könyvek egyszerű, de erős kötése fontos (90) ;
iskolai tartozás az (izr.) hittandíj be nem fizetése is (174 fent) ; a felvételi
vizsgálatoknál czélszerű lett volna legalább az alsóbb osztályokra azon
tantárgyakat felsorolni, melyekből a gymn.-ból a r.-ba és viszont átlépő
tanuló vizsgázni tartozik ; a helyesírási gyakorlatoknál (288) a h. táblá
kat felemlíteni ; a taneszközöknél és a bútoroknál a bírságolás lehetősé
géről és nagyságáról megemlékezni (6 6 ) ; a vallástannál említendők az
érseki és egyéb biztosok az óvvégi vizsgálatoknál.
Az igen terjedelmes betűsoros tárgymutatóból (284—99) is kima
radt néhány fontos dolog. Pd. a felszerelésnél nincsen említve a f. tanács
kozás. A tanácskozás rovatában olvassuk, hogy a jegyzőkönyvek tisztázatait (!) az igazgató és a jegyző írja alá, a mi a E.-sal ellenkezik (1 2 1 ).
Egészen hiányzik a tanszer és az iskolaszolga vezérszó. Sajtóhiba itt is
van elég pd. évzáró ünnepség i8á. I. 2. k. e. h. : 181. 1. 3. k.
Vannak dolgok, melyekben D. többé-kevésbbé téved. így, hogy
min. rend. értelmében a két első osztályba (tehát együttvéve) 65 tanuló
nál többet nem lehet felvenni (55). Tessék csak megnézni az évi Értesí
tőket ! Hol áll az, hogy a főigazgató az igazgató esküjének letevését réme-
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zeli a kinevezési okmányra (187) ? Klamariknál (48G) csak azt olvasom,
hogy arra följegyez/iefi. Miért kellene az évi Értesítő a felvételi díjak
számadásához csatolni (161), miután ez már november végén esedé
kes ? — Az évi Értesítő nyomtatásánál felmerülő technikai nehézségek
miatt D. azt ajánlja, hogy a 3. (ideiglenesen) osztályozó értekezleten
«leghelyesebb kéteseknek és elégteleneknek csak olyanokat jelölni, a kik
a leglelkiismeretesebb eljárás mellett sem igen javíthatnak jegyükön».
(161). Ez nem járja, mert kijátszása a min. rend.-ben foglalt jó szándék
nak ! Hisz maga a szerző is nyomban így folytatja : «Ha a vizsgálaton a
tanuló szembetűnő eredményt mutat fel, ám akkor félre minden tech
nikai nehézséggel : jamtani kell a jegyén !» Ha ezt egy tanulónál szabad,
többnél is kell. — D. szerint «minden tanári tanácskozásnak (tehát az
ellenőrzőt megelőző osztálytanárinak is) az igazgató az elnöke (Rendt.
35. §. 4. p.) (121, 117. p.) ; nyilván D. félreértette az idézte pontot, mely
az igazgatói elnökséget a «tanártestületi» tanácskozásokra írja elő (1. 3.
p.), nem pedig az «osztálytanári » tanácskozásokra (1 . 2 . p.) ; ez különben
felesleges is volna — s így a r. R. gyakorlata most is érvényes. —
«A keresztelő levelet tanácsos azonnal visszaadni, mert különben évek
múlva is az iskolán keresik a tanulók (9) » ; ellenkezőleg én az illető osz
tályfőnöknél őriztetem a keresztleveleket, mindaddig, míg az illető tanuló
az intézetbe jár ; jobb így, mintha nekünk kellene utánajárni! — D. sze
rint az elemiből az i. osztba teendő felv. vizsgálatért nem szedhető a
10 frtnyi díj s a kétségek eloszlatása végett rendeletet sürget (38) ; én
erre nézve a R. 9. §-át elegendőnek és a vizsgadíj szedését az említett
esetben jogosnak tartom.
Az órát tartó tanár padonként ereszsze ki
a tanulókat (93) ; ez legfeljebb az alsó osztályokban s ott is csak a rend
megszokásáig az óv elején szükséges. — «A tri ért. jegyzőtől kizárólag
jegyzőkönyveket s azok rendes mellékleteit kívánhatni» (1 0 1 ) ; bár magam
is azt vallom, ugyan nem ily mereven, említésre méltó, hogy a R. ezt
sehol sem szabályozza s hogy létezik ezzel teljesen ellenkező felfogás és
gyakorlat (V. ö. Dr. Sárffy Aladár: A tanári tanácskozmányok jegyzője,
Tanáregyl. Közi. XXVI. óvf. 213—27). — A minősítv. táblázatokra való
buzdító utalást feleslegesnek, elhibázottnak, sőt tapintatlannak tar
tom (103 g) fent). — Alig hinném, hogy a régi módszeres tanácskozások
a jelzett szép eredményeket létesítették volna (105). — Hogy azon I.
osztálybeli tanulóktól, «kikről már 1 — 2 havi ismeretség után tud
hatni (?), hogy a következő évben felső osztályba lépni nem lesznek képe
sek, a százalék megállapításánál el lehet tekinteni» (129), nem találom
feltétlenül elfogadhatónak. A magánvizsgálatoknál a főigazgató közben
járása szerintem úgy értelmezendő, hogy az lehetőleg jelen is legyen
<169—70).
Könyvünk utolsó s legterjedelmesebb, vagy 100 oldalra terjedő
M agyar P æ dagogia. H L 4.
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része: a Szolgálati ügyek, bár nem tartozik szorosan a könyv czíméhez : a K. magyarázatához, annak egyik legfontosabb része, melylyel
külön kell foglalkoznunk.* Az egyes fejezetek czímei a következők r
Az igazgatói és a tanári állomás elnyerése, Tanszékek a közép
iskolákban, (mely az előbbihez lett volna csatolható), Az igaz
gató tiszte, jogai, kötelességei (37 1.), Tanárok hivatása, teendői (14 1.),
Igazgatók és tanárok lakása, politikai jogai, mellékfoglalkozása, díjai
és a fegyelmi vizsgálat (17 1.). — Mindezek tárgyát fogják tenni az
«új Klamarik» várva-várt 2. részének és Klamarik és Molnár V. régibb
könyveinek és a Pénzügyi Szabályzatnak, valamint a min. rendeleteknek
lelkiismeretes felhasználásával készültek. Fentebbi kifogásaink nagyobbára itt is érvényesülnek, nehogy azonban ismertetésünk szerfelett meg
nyúljék, részben csak a lapszámokra fogok utalni. Az anyag itt is nagyon
fel van aprózva, az elrendezés és a vezérszavak rendszere nem mindig
szakszerű. Veres fonálként húzódik, majd nyíltan, majd a sorok közt
(1 . kai. а 2 1 2 . 1 .) a szerző azon álláspontja és törekvése, hogy az igaz
gatókat a tanárokkal szemben védelemre képesítse és az igazgatói
tekintélyének a tanáréval szemben érvényt biztosítson. Jellemző, hogy
D. ezt szükségesnek látta, s ma már én is elfogadom, mert bármily libe
rális és ideális elvekkel fogtam alig 3 év előtt az igazgatósághoz (1. Az
igazgatóképzésről : Tan. Közi. XXVI. évf. 147—59.), máris szomorúság
gal tapasztalom, hogy méltányos és igazságos eljárás nem mindig vezet
czélhoz (? Szerk.) s vannak olyanok is, kikkel szemben kíméletlen szigo
rúság van helyén. Bizony szinte kétségbe esünk, ha elolvassuk, mennyit
s mi mindent követel D. egy igazgatótól, de a tanártól is ! Helyesen cse
lekedett, hogy itt ideális mértéket alkalmazott, mert ha annak csak egy
részét is valósítjuk, az állapotok javulni fognak.
Eészletesebb fejtegetéseket szentel a következő tárgyaknak : testü
leti szellem (199—204), refleksziók az igazgatói állásról és az igazgatóképzésről (211-—14, 215—6 ), tantárgyfelosztás elvei (220—24), igazgatói
látogatások (226—31), eljárás tanítás közben (248—50), melyeknek
anyagával már a «Paed. Dolgozatok »-ban találkozunk. Mindebből nem
egy részletet lehetne felhasználni a készülőfélben levő igazgatói utasítás
számára. — Jó tanácsokkal helyenként (231) még a főigazgatókat is
ellátja.
Hiányokként a következőket sorolom fel : Az igazgatók kineve
zésénél többféle eljárás létezik : a) a rendes tanár csak megbizatik,
h) helyettes, sőt r) mindjárt rendes igazgatóvá is kinevezhető ; még rend.
* Itt említem, hogy e fejezet részben szószerint s folytatólagosan
jelent meg az Egyetemes Közoktatásügyi Szemle tavalyi évf.-ban e czímen
«Középiskolai szolgálati ügyek» (jan. : 44 —53, febr. : 104—17.):
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igazgatónál is fordul elő végi. megerősítés pd. újabban Vida—Arad (187) ;
a próbaéves tanárjelölteknek, különösen most, nom kell mindig képesí
tett egyéneknek lenniük (189), a gyakorlatban a tanároknak közvetetlenűl a minisztériumhoz küldött kérvényeit is figyelembe veszik, sajnos,
ugyanez a legritkább esetekben mondható a tanári testületek kijelölésé
ről (191); «a szolgálat ideje azon naptól kezdve számít, melyen az illető
az esküt letette», (195), ez csak a rendes tanári szolgálati időre vonatkozhatik, mert (1 . 198) a nyugdíjazásba a hely. tanári éveket is beszámít
ják ; részlege* tanári minős, táblázatok, az időközben beállott változások
minden évben felterjesztendő!! (230, ismételve a 24-2. 1 . fent), helyettesí
tések alkalmával nem szükségkép a saját tantárgy számítandó, hanem
ha lehetséges, a helyettesítette : ennek is megvannak előnyei (239) ; a
234. p.-nál a nemzetiségi vonatkozások kerülése mellé a vaUásbclick is
felveendők (251 ) ; 240. p. a távozó tanár tartózkodási helyét, czímét is
tartozik az igazgatónak bejelenteni (255) ; egyénileg s felfogásomtól el
térően van magyarázva a büntetésből való áthelyezés és az elbocsá
tás (264) ; a minősítv. táblázatok átküldése áthelyezés esetében, tapasz
talatból tudom, nem igen dívik, pedig következetesen nem csak az utolsó
minősítv. táblázatot, hanem az összeseket át kellene küldeni, hogy az
illető igazgató teljesen tájékozhassa magát ; ezen eljárást követik a
katonaságnál (268) ; a tanácskozási jegyzőkönyveket nem csupán az igaz
gató és a jegyző írják alá, hanem a E. 35. § jegyzete értelmében (melyet
a 121. lapon D. is idéz) az összes jelen volt tanárok (208); az igazgató
ság «külön utasítás» nélkül is érintkezhetik közvetetlenűl a minisztérium
mal, mert bár jól tudom, hogy itt 1 ). szerzőnk Klamarikra hivatkozhatik (399 1.), a gyakorlatban sürgős esetekben a szolgálat érdeke is meg
engedi, sőt megkívánja a közvetetlen érintkezést ; természetes, hogy erről
egyidejűleg v. utólagosan az illető főigazgatóságnak is jelentés teendő. Megjegyzem, hogy a 188. és a 197. lapon fent rangosztály helyett fizetési
osztály Írandó.
A helyes felosztás ellen vét pd. a 236. lapon, hol vegyest sok min
denféle van együtt ; a 243. lapon egy külön pontot képez ezen rövid
jegyzet: «229.Jegyzet. Az igazgató előleges beleegyezése nélkül a tan
órákat v. egyéb tanári teendőket más tanárokra bízni nem szabad.»
Egyébiránt ez — bár a r. E. 30. pjának utolsó sorát képezte (1. Klamarik
264.1.) — teljesen felesleges, mert magától értetődik.
Álljon itt még néhány példa a visszafejlődésre, vagyis arra, hogy
bizonyos dolgokban a régibb eljárás volt a jobb. — Előbb a hely. tanárt
az igazgató ajánlatára, sürgős esetekben a nélkül, a főigazgató nevezte
ki, a mi nem csupán az adminisztrácziót egyszerűsítette, de a több heti
V. havi helyettesítés és szünetelés mellőzése révén, nagy javára vált a
tanítás rendes menetének (197). A törvény életbeléptetése előtt a pliilo15*
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logus-tanárok, a dolgozatok javítása következtében keletkezett több
teendő miatt csak heti 17, a többiek heti 2 0 órára voltak kötelezve.
Oroszországban a gyakorlatjavítást külön díjazzák s bizony nem hiába !
(205). A Thun-féle rendszerben igen helyes volt az a követelmény, hogy
a főgymnasiumokban az igazgató az I. és a VIII. osztályban tanított (221 ).
Viszont említésre méltó, hogy a tanárok teendőiről a törvény nem, csak
a K. intézkedik (242).
Indítványok. Úgy a szerző, mint a bíráló részéről nagyon érthető
az, hogy a középiskolai adminisztráczió tág s nem mindenütt rendezett
mezejét lelkiismeretesen bejárva, egyik s másik részről is, önálló eszmék
és kívánságok merülnek fel. A szerzőt illetvén meg az elsőség, egy első
rangú fontosságú indítványát idézet alakjában ide iktatom: «Vélemé
nyem az, hogy az igazgatói kinevezést külön kvalifikáczió megszerzésé
hez kössék. Az igazgatói képesítést én két vizsgálat letevéséhez kötném :
az egyik volna az adminisztráezionális vizsgálat, a másik, hogy úgy mond
jam, tanulmányi szigorlat. Az elsőt a közokt. minisztériumban kellene
kiállani . . . . , tárgyai : az összes szervezeti és admin, tudnivalók, főleg
a Középisk. Törvény és a Eendtartás szellemének alapos felfogása és
alkalmazása. A tanulmányi szigorlat czélja, tekintettel hogy tanáraink
legfeljebb (?) két szakból vannak képesítve, az igazgatóknak pedig a
középiskolai összes tárgyakban tárgyilag és methodikailag jártasaknak
kell lenniök —- a középiskolai összes tárgyakban azon fokig, a mit a
tanulóktól követelünk, való jártasság előtüntetése» (213—4). Ez új, érde
kes, sőt megkapó. Én — ismét katonáék jutnak eszembe — már a tanár
jelölttől megkívánnám a hazai közoktatásügy szervezetének, közigazga
tásának és ügyvitelének általános és a középiskolainak részletes ismeretét.
Engedjünk néhány hajszálnyit az amúgy is «felsrófolt» szak- és elméleti
követelményekből és fogadjuk be ezt a tanárvizsgálat tárgyáúl ! Nem
furcsa, hogy a tanárjelölt egyévi önkéntes szolgálati ideje alatt ismeri és
megtanulja a Dienstreglement minden szavát és betűjét, de az okleveles
tanár nem ismeri a K. Törvény és a K. Eendtartás tartalmát ; amaz
álmában elsorolja az összes fegyvernemeknek bizony gyakran nem könnyű
szervezetét és minden egyes egységnek létszámát, felszerelését, stb. —
ez nem tudja, hány gymnasium van Magyarországon ! Nem ! ez nem
furcsa, hanem szégyenletes. Egyébiránt erről s arról máskor többet.
A 261. lapon D. joggal sürget a változó gyakorlat helyébe egy elvi
jelentőségű min. rendeletet a nem-államiból állami v. kir. középisko
lákba átlépő tanárok szolgálati idejének beszámítására vonatkozólag, —
a minek bizony az ideiglenes és a végleges rangsor megállapításánál
máris nem egy tanár és igazgató vehette volna hasznát.
Saját alkalmi indítványaim közül röviden a következőket em
lítem.
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A módszertani értekezletek múltjának és jelenének részletes ismer
tetése (103—10) megerősített azon régibb nézetemben, hogy az átmenet
erőszakos és nem közvetett volt, mert a régi sokkal ma a semmit állít
hatjuk szembe. Ha a régi módsz. értekezlet nyü<j volt, a mai merő formalismusnál nem egyéb. Ezen segíteni lehet és kell, m. p. úgy, hogy ismét
a tisztek téli foglalkozásának mintájára és a pæd. önképzés előmozdítá
sára, a tanárok 1 — 2 havonként egy szabadon választott pæd. v. didak
tikai tételről felolvasást tartanának, melyhez vita fűződnék. Az ilyen
pæd. értekezletek különösen ott kelnének el, hol az orsz. tanáregylet
nek sem tagja, sem köre. - A pótló vizsgálatokat illetőleg nem helye
selhetem, hogy azok teljesen díjtalanok (107, B. 42. §.), mert itt a taná
rok önhibájukon kívül fáradnak, de visszaélésnek sem lehet helye, mint
pd. a javító vizsgálatoknál. — Ajánlatos a Eend. és Fegyelmi Szabályo
kat évközben többször (időszakonként) felolvastatni s annak lényegesebb
intézkedéseit a tanulók emlékezetébe felidézni. — Tanügyi műszavaink
korlátoltságára vall az, hogy ugyanazon «értesítő» szóval jelölünk meg
két lényegesen különböző dolgot az «időszaki» és «évi» jelzők segélyével.
Az utóbbira Klamarik (270) ( )-ben e kifejezéseket is emliti «Programm.
Zárjelentés». Furcsa az is, hogy a régi E. a kis é és a nagy E alkalmazá
sánál épen ellenkezőleg járt el, mint az új B., úgy hogy a mi ma Értesítő,
régente csak — értesítő volt. A kibontakozás pedig nem is nehéz : legye
nek az időszaki értesítők a jövőben időszaki osztályozások v. bizonyít
ványok. - A középeurópai (zóna) idő életbeléptetése bizonyos helyeken
a tanítási órák kezdetének évszakok szerinti elrendezését teszi indokolttá,
így pd. mi Egerben második éve sikerrel követjük a következő beosztást :
szept.—okt. 7 > 11Va, 2—4 ; nov.—jan. 8 —12, 1Va—3Va ; febr.—márcz.
7Va—11Va, 2 4; ápr.- jun. 7— 11, 3—5. (Ez a könyv 77. és 210. 1.-hoz
illesztendő). — Az évi Értesítő statisztikai táblázatai közzé már a lefolyt
iskolaévben egy újat (ötödiket) vettem fel «Л tanulók vándorlása» czfmen, melyben évről-évre az egyes osztályok és az összes létszámnak ki
lépés, átlépés, új belépés stb. révén beálló ingadozásait tárgyalom, a mi
idővel igen tanulságos következtetésekre enged majd jutni. — Tanácsos
a tanulókat évközben gyakrabban (pd. időszakonként) szétültetni ; ezzel
némileg ellensúlyozhatni a könnyű szomszédi megbarátkozást, mely sok
visszaélésnek forrása, másrészt többen többekkel lévén kénytelen érint
kezni, ezen eljárással az alkalmazkodást és a kölcsönös türel mességet
mozdítjuk elő.
Pótlások. Már említettem, hogy a czímlapon hiányzik az évszám,
mi pedig annál ajánlatosabb lett volna, mert hisz ilynemű munka foly
tonos kiegészítéseknek és módosításoknak van kitéve. Maga a szerző egy
Toldalékban 2 ily pótlást említ, de immár ezek jóval több helyen szük
ségesek, így : tandíjügy (45), ragályos betegségek és iskolaorvos (63),
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Hiv. Közlöny (190), illetmények (258 f.), közópisk. tanárnak egyetem
hez való kinevezése (263), idegenek magyar keresztnevei (83, 87. p.),
rendkívüli tantárgyak (94), érettségi bizonyítványok másodlatai 167, f.
175), s m. t. — Gondolkodtam azon is, mily módon lehetne legczélszerűbben új kiadások mellőzésével a hiányokat és a pótlásokat befogadni.
A széles margón v. a közzé kötött fehér lapokon való saját írásbeli fel
jegyzéseken kívül, még úgy is, hogy a katonai szóig, kiadványok kiegé
szítésének módjára, a szerző időről-időre a lap- és pont-szám pontos meg
nevezésével egy oldalra nyomtatott pótlékot adna ki, melyet szétvágva,
az illető helyeken beilleszthetnénk.
Könyvünkben, szétszórva, találkozunk még egyéb kevésbbé isme
retes admin, casusokkal, fontosabb eszmékkel és önálló indítványokkal,
melyek a külön feldolgozást, de a valósítást is megérdemelnék. Minthogy
amúgy sem vagyunk sokan, kik tanügyszervezettel foglalkozunk, a mely
pedig közvetve a pædagogiânak sincsen ártalmára, a mennyire időm s e
folyóirat térbeli viszonyai megengedik, azokra és másokra még alkalmi
lag visszatérek.
Most pedig igazán ideje, hogy e szokatlan terjedelmű ismertetést
befejezzem. Belátom, hogy akkor, midőn túlságos lelkiismeretességgel
igyekeztem a reám bízott feladatnak megfelelni, nem járhattam el mél
tányosan, helyesen, de nem jártam el - okosan sem. Mégis mindezek
fejében beérem azzal, ha inkább nagyszámú, mint lényeges kifogásaim
daczára, sikerült volna a szerző elfogulatlan ítélete előtt megállani, mert
akkor nyugodt vagyok aziránt, hogy czélomat elértem, az ügynek hasz
náltam és részemről is hozzájárultam ahhoz, hogy egy máris használ
ható és nehezen nélkülözhető adminisztratív segédeszközből idővel egy
teljesen kifogástalant alkosson. Mert visszatekintve Dortsák eddigi
működésére, méltán alkalmazhatom reá о szavakat: Durch Kampf
zum Sieg !
Tudva, hogy ma sokan, nem csupán a regénynek, de egyéb sajtó
terméknek is csak elejét és végét olvassák el, at last not at least, komoly
kötelességemnek tartom a tanügyi kormánynak figyelmébe ajánlani azt,
hogy ilynemű törekvéseket, minők a Dortsákéi, melyeknek első sorban
maga a tanügy s minmagunk veszszük hasznát, mind erkölcsileg, mind
anyagilag is a legliathatósabban támogasson.
(Eger.)

K emény F erencz ,
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I. S z e rk e s z té s ta n . A stilisztika második része. A középiskolák V. osztálya
számára irta Góbi Imre. Második, javított kiadás. Budapest, Franklin-társulat kiadása. 1893. Ara 1 frt. — I I . .S z e rk e sz té sta n . A legújabb
miniszteri tanterv szerint középiskolai használatra irta és szerkesztette
Koltai Viryil dr. Második, javított kiadás. Budapest, Lampel Róbert
(Wodianer F. és fiai) kiadása. 1893. Ára ?

A magyar irodalmi oktatás kérdése, jól felfogva, bevezetés az Írói
munkásság műhelyébe. Költők és tudós Írók alkotásairól szabja meg a
mértéket az ifjúság számára, a hogy azok lelkében alakultak és társultak
az eszmék, a hogy náluk kifejezésre jutott a gondolat és érzelem. Fontos
kérdés mind a kettő s együttesen a művészi alkotás titka, melynek föl
fejtése oly időben, mikor a társadalmi élet alig mutat őszinte érdeklődést,
a mily hálás, oly nehéz feladat is. Előbb a conveniens vonásokat mutatja
a mintákon ; átalános szerkezeti és stylsajátságokat, majd meg az egyé
niség saját utjait-módjait. Úgy vezet az irodalmi egésznek, tehát a fejlődj
eszmeáramlatoknak ismeretéhez.
így, a hogy utasításaink fonalát követem, tetszetős az ösvény.
Előbb az átalános ismeretek, utóbb a különösek ; előbb a styltörvények,
aztán a géniusz ereje, saját ereje az örökölt vonásokkal és a hagyományos
tételekkel. Szorosan véve azonban a dolgot, mintha visszás úton járnánk.
Megvallom, sohasem választom el a művet a művésztől s ezt a kortól,
melynek emotióit és törekvéseit, hibáit és erényeit köteles alkotásaiban
vieszatükröztetui.
Minő is lényegében ez a mai oktatás ?
Először egy ismeretlen ember művéről szólunk, ki legjobb tehet
sége szerint mondja el történetét ; rámutatunk közvetetlenségére, s
ugyanakkor felteszszük, hogy lelki élete ismerőse a tanulónak, vagyis
ismeri a viszonyt, melynek csak egyik eleme áll szeme előtt. Tovább :
olvastatunk más irót, kinek amazzal semmi köze ; majd egy harmadikat,
negyediket. A hiba már ott tetszik ki, hogy az okozatnak az ok nélkül
adjuk magyarázatát, akár úgy tennénk, mint a ki egy assyr szobrot, utána
egy phidiásit mutat s elmondja, hogy ez alkotások módja és czélja ily és
ily egyéniség emotióiból folytak, mely megint csak a saját korát ma
gyarázta. Azt hiszem tehát, hogy a hiba ott van, hogy nem a költészet
és tudomány fejlődését választjuk alapul, hanem kiszakítjuk a művet
saját korától és ráadásul elkülönítjük a művészi egyéntől is. A ki hu
zamosabban foglalkozott irodalmi oktatással, észrevehette, hogy az így,
darabonkint, akár styltani, akár elméleti szempontból egymás mellé
állított művek, kétharmadában, nem teszik a kellő hatást a tanulóra.
Hogy példával szolgáljak : az óda tárgyalásánál valóságos hüvelyezést
végzünk : Oda Berzsenyitől, Virágtól, Kazinczytól, Aranytól, Petőfitől ;
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rokon fajok, példákkal. Mi itt a haszon ? A tankönyv phrasisai, melyeket
jól-rosszul betanul az ifjú, és talán : a systema teljessége. Haszon-e ez ?
Ekkép támadtak aggodalmaim arra nézve, hogy a stilisztikailag és
szerkesztéstanilag bemutatott művek hatása nem száraz elméleti tudás-e
inkább, mint átérzése az alkotás és előadás titkainak ? Mert valóban
elméleti a mi tanításunk. Már alapbeosztása is gondolkodóba ejt : először
a lelki élet nyilvánulásait átalában, majd az egyéniség kérdését bolygatjuk
a IV. osztályban ; azután a feladat másik részébe hatolunk, s a mi minden
időben a legnagyobb feladat volt, a műalkotás lényegét fejtegetjük:
átalánosságban az V. o., részletesen a VI. és VII. o. tanulói előtt. Rá
adás, szinte czafrang az irodalomtörténet a VIII. о.-ban. A reáliskolai
oktatás útja sem külömb.
Más baj is van. Irodalmunk az újabb idők érdeme. Rövid száz év,
vagy annak szinte csak fele az, a mely a kategóriák .szerint való be
osztásokat megtűri. A nyelv és stilus változásai is szembeötlők, annyira,
hogy oktatásunk rendszere akárhányszor megoldhatatlan feladatokat
tár a tanár elé. A ki tehát stilustant, szerkesztéstant és műfajokat tanít
még pedig külön-külön, az előtt tökéletes mintának kell állania, a mikor
történeti korából kiveszi a művészt s még csak a művészi egyéniségre
sincs — vagy nem lehet — tekintettel. Teneai Apollonról nem ma
gyarázhatom a görög szobrászati műtökélyt, a mint Dajkából sem a
művészi dalt. S a ki mégis ily munkára vállalkozik, kénytelen-kelletlen
a hiányokat és fogyatkozásokat constatálja, mi által a képzelem mun
káját követeli meg és nem a meggyőződését. S nem egyszer látok olvasó
könyvekben oly szemelvényeket, melyekhez akár történelmi tájékozódás,,
akár irodalmi viszonyok ismerete szükséges. Ha pl. a párhuzamra Gyulai
«Petőfi és Arany»-féle, igazán szép sorait tanítom be, " ismeretlen talajra
állítom a tanulót, mert két oly lélek vonásait mutogatom, a kikről az
keveset tud, lelki életök nyilatkozásait pedig éppen nem értheti.
Még egy hiba : a philosophia, mint alap a IV. és V. osztályban.
Stilisztikáink fél lélektanok, szerkesztéstanaink pedig egész logikát tárnak
a tanuló elé. S nem is tehetnek máskép a mai felfogás mellett, mert
tény, hogy úgy a stilus, mint a mű szerkezete elválaszthatatlanok az
egyéniségtől, bár vannak mindkettőre nézve conveniens tételek is, a
melyeket azonban a theoretikus toldások nem pótolhatnak.
így jutok el a históriai alaphoz, melylyel az aesthetikai érdeknek
tanításunkban társulnia kellene. Véleményem szerint fordított irányban
halad mai magyar nyelvi oktatásunk : elméleti alapot váj s abba igyekszik
belefektetni a történelmi tudatot. Mert igaz az, hogy mai tanításunknak
nem lehet egyéb czélja az irodalmi tájékoztatásnál, hogy ifjúságunk első*
* Góbi Szerkesztéstanában.
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sorban újabb irodalmi irányainkat, géniuszunk nyilvánulásait értse és
érezze, majd meg szellemünk fejlődésének útját figyelje meg. Ez oktatás
keretébe illik a műfaji vonások tárgyalása : kezdve a jeleseken в kiegészítve
azokon, a kik vagy az önálló irány úttörői voltak, vagy — tudva, nem
tudva — az emberi szellem újabb nyilatkozó formáinak megteremtésén
fáradoztak. S itt korántsem számítok a történeti teljességre, mint mai
irodalomtörténeti tanításunk teszi ; a múlthoz csak annyiban vezetném
a tanulót, a mennyiben újabb irányok magyarázata megkívánja. S e
szempontból helyeselném a klassikus népek nagy alkotásainak bevonását
is az oktatás keretébe olykép, hogy a nyelv-história tanítás együttesen
folyton lépést tartson a magyar irodalmival.
Nem lehet célom részletezni e helyt a kérdést, a mikor átalában
hibáztatom irodalmi oktatásunk alapvetését és menetét s hibáztatom
tankönyviróinknak a meghaladt állásponthoz való merev ragaszkodását.*
Az Utasításokat sohasem tekinthetem többnek a vezérelv kijelölésénél,
melynek még a keretedása is alig kötelez. Minden tankönyvirónak meg
kell teremtenie az iskolai stúdium elrendezését s csupán ott meghajolnia
az Utasítások előtt, a hol a tanítás ideálja van megjelölve. Lehetetlen,
hogy azoknak más czéljok legyen. így fogva fel, közelebb hoznám kor és
egyének szempontjából a művet a tanulóhoz, megjelölném útját az em
beri szellem nyilatkozásainak s eleinte beérném a rámutatással, csak
utóbb, jóval utóbb systematizálnék. De így sem érteném a systema
körmönfont teljességét, a hüvelyezést, az elméleti mindenoldalúságot,
hogy rhetorikával és poétikával gyötörjem a tanulót, melyeknek tárgy
körében irodalmi csenevész, vagy magokat rég lejárt mtíformák a valóban
szükségesekkel egyenlő elbánásban részesülnek. Hiszen ha higgadtan
nézzük a műfajok hosszú sorát, elijed az ember, hányféle fajon erőtetjük
át a tanulót, kinek még sem kor-, sem emberismerete nincsen. Vagy,
hogy tárgyamhoz visszatérjek, ezek a szerkész téstani kategóriák a magok
fárasztó aprózásával, a logika kész stúdiumával, műfaji keverék-toldásaik
kal nem elborzasztják-e inkább, mint okulásra hívják a tanulót ? Szinte
látjuk a szerzőt, a mint aggódó töprengés közt, redős homlokkal pány
vázza ki tudását, hogy bírálói valahogy fenn ne akadjanak műve teljes
ségén. Nem az iskola, hanem az orsz. közoktatási tanács számára készül
nek e müvek, nagy apparátussal, komolykodással, csak azzal a szándékkal
nem, hogy közvetetlenségökkel hassanak, a tanulót — 14—15 éves*
* Meggyőződésünk szerint e kritika csak a meg nem valósított Utasí
tásokra vonatkozhatik, mert hiszen tudva levő, hogy magok az Utasítások
épen az elvont systemák és erőszakolt kategóriák ellen dolgoznak s épen
nem egy-egy olvasmányból kívánják megállapíttatni az illető műfaj jel
lemző sajátságait.
.4 sz e r к .
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korában — kész embernek ne tartsák. Merem állítani, hogy tanár
jelöltjeink oly művekkel, a minők Névy Ehetorikája és Poétikája, vagy
Beöthy Irodalomtörténete, mint kész fegyverekkel érik be az egyetemi
vizsgálatokon. Honnan van ez ? Mert sem az út nem jó, melyet válasz
tunk, sem a feltételek nem olyanok, melyeknek más módon megfelelni
lehetne. Elmélet és elmélet és ijesztő systémák jellemzik magyar nyelvi
tanításainkat.
E szempontokat óhajtottam jelezni, midőn két új kiadású szer
kesztéstanunkat ismertetem. Egybevetve a kettőt, mindjárt eleve a Góbifélének adom az elsőséget. Már első kiadása mutatta, hogy tankönyvíróink közöl neki van legtöbb érzéke hozzá, mit és mennyit adjon a
tanuló kezébe. Nem tudóskodik ; világos és áttetsző. És előadása is nagy
lépés az ifjú tanuló felfogásához, bár nem egészben megtanulni való ;
inkább módszeresen kifejtető, mint constatáló. Annyit mindenesetre
bizonyít vele, hogy jó magyarságú, könnyű beszédmódja van, melynek
jelentékeny hatása lehet tanítványaira. De én mégis azt hiszem, hogy az
összefoglaló megbeszélés vezérfonalán nem viszi túl ez a hang ; hogy
rövid és szabatos tudást állandósítson, arra a czélra még sokat kell vál
toztatnia könyve stílusán.
Műve két részre oszlik. Az elméleti rész az inventio és dispositió
kérdéseit jól magyarázza. Látni rajtok, hogy az igazi czélt, az írás tanítását,
nem téveszti szem elől. Hibája, hogy a szerkesztéstan tárgya (feladata ?)
megjelölésénél a költői műveket alig érinti, holott a ki Írni tanít, arra
nézve a prózai és költői mű egyforma érdekű, legfeljebb a bemutatás
sorára nézve tesz különbséget annyival is inkább, mert a költői olvas
mányok fejtegetése úgy szerkezet, mint forma tekintetében szintén ennek
az osztálynak a feladata. Nem értem, miért valók tankönyvbe a mente
getőzésféle részletek, mint a 6. és 23. lapon ; mért említi, hogy az értel
mezés nagy szerepet játszik az egyes tudományokban (jogtudományban,
bölcsészettanban) ; vagy ha a tankönyv teljessége (?) kedvéért szükségét
látja, miért nem magyarázza meg állítását. Ugyanitt: «Nehezebb, bonyo
lultabb feladat a cselekvésnek, a tetteknek okait feltárni : » érthető-e
ennyiben a tanuló előtt az a nehézség ? A 7., 13., lí). lapok példái helyett
tanácsosabb lett volna az Olvasókönyv adataira hivatkozni, mert ismert
dolog, hogy sem puszta vázlatból, sem kiszakított példákból nem tanul
az ifjú, hanem a közvetetlen rávezetés segítségével. Ezért nem látom át
a 21. lap utalásának helyességét sem, hogy: «készítsünk vázlatokat!»
Mire jók ezek a vázlatok ? A 46. lapon a tudományos hypothesisekről
szóltában mintha hibás inductiónak minősítené azokat. Leggyöngébb az
elocutio fejtegetése, hol pl. a leírást, mint az előadás egyik formáját
kellene magyaráznia s szerkezeti sajátságokat beszél meg ; ugyanott a
festést «bajos dolognak» mondja és nem magyarázza. így marad a
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dialógus is (75. 1.), mig a szónoki beszéd és elmélkedés tárgyalásában
átcsap a rhetorika terére. Stiláris fogyatkozásai nem szaporák : a «Vissza
pillantás» ez. olvasmány egyik tételével nem akar egyezni az 5. 1. «szer
vezettel bir»-ja; * a «leltár», «ehez megkivántatik» nem correct Írások.
Az Olvasókönyv első felében helyes vázlatokat készít, a többi sze
melvény kivonatozását pedig a tanításra bízza. «A etilről» szóló értekezést
vagy első, vagy utolsó helyre tenném: amoda a IV. o. anyagának repróductiójául, emide azért, hogy az előadás tételeit segítse összefoglalni,
mig a 12. olvasmányt egyenesen a IV. osztálybeli tankönyvbe tenném.
Hogy pedig mi a czélja a 8. és 9. «Toldi»-részletnek, nem látom át, mert
hiszen az elbeszélő és leiró stil fejtegetéséhez elég, ha felelevenítjük az
előző évben olvasottakat; ott ugyanis bőven nyílt alkalom «Toldi» kellő
részleteinek megbeszéléséhez, de sőt parallel helyek bemutatásához is.
Ha átalában a szemelvények megválasztásáról dicsérőleg szólok,
annál inkább sajnálom, hogy szerző sem tárgyi, sem szerkezeti tüzetesebb
magyarázatokkal nem szolgált. Hiba mindent a tanár munkájára bízni ;
a legjobb tanárnak is megkönnyíti dolgát a jól kidolgozott Olvasókönyv,
a mely tehát folyton rámutat az olvasmány és szabályok összefüggésére
s útbaigazításaival megjelöli a szempontokat is, melyek zsinórmértékül
szolgáljanak a tanításnak. Ebben a tekintetben pl. Dengi V. o.-beli
könyveit ajánlatosabbaknak tartom.
Koltai dr. Szerkesztéstana hasonlókép II. kiadásban fekszik előttem.
Hat ívvel terjedelmesebb mű az előbbinél, a mit nem dicséretkép említek,
kivált ha elgondolom, hogy a költői olvasmányoknak az Utasítások szel
lemében való bemutatása végett amúgy is szükség van más könyvre.
Igaz, szerző 27> íven lyrai, leiró, elbeszélő költeményeket és költői
leveleket is mellékel, de azokkal nem tudom mi szándéka volt. Le
nyomatni egy sor verset, sem jegyzetekkel, sem magyarázatokkal el
nem hitűi, ma már nem tankönyvirói feladat, nem a Greguss és Beöthy,
Badics, Dengi, vagy még inkább Zlinszky munkáik után. így ítélek az
olvasókönyvi részről magáról is, melynek stereotyp jegyzetkéi koránsem
nyugtatnak meg, hogy szerkesztője a szemelvények összeolvasásán túl
tanulói érdekében fáradozott volna. A jó és érdekes olvasmányok tudása
még nem tankönyvirói érdem, mig azok feldolgozása ott, hol Írni tanít
az ember, kötelesség. Különben is sok a kifogásom e rész ellen : a 12—17.
olvasmányok alsó osztályokba való mesék; előttük (!) pedig «Wesselényi,
mint szónok» valóságos terra incognita így, a hogy történeti tájékoztatás
és a rhetorikai ismeretek közlése nélkül lenyomatja. Arany és Petőfi
életrajzának sem igen látom jogos helyét ; inkább olyat kívánnék, mely
Toldi t és Petőfinek olvasott műveit összefoglalóan fejtegetné. «Az első
;: Arany szerint : majdnem hazaárulás. (Aranynál is előfordul. Л szerk.)
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felelős minisztérium» szemelvény. sok oly fogalmat tár a tanuló elé, a
melyek a VIII. о.-ban lelik fel magyarázatukat. Szakasztott ilyen a
következő, mely Deák Ferenczről és a kiegyezésről szól ; ennek thémáját
tudvalevőleg a rhetorikában szokták tárgyaltatni tanáraink, bár ott sem
helyesen. Ismerek egy régi, tapaszta It paedagogust, a ki valóságos meg
tévedésnek tartja históriai életünk e döntő phasisának a kellő előkészítés
nélkül való fejtegetését a VI. о.-ban. A 31. olvasmányt legfeljebb János
vitéz, vagy Csongor és Tünde társaságában látnám szívesen, de akkor
sem ebben az osztályban.
Az elméleti rész ez újabb kiadása lényegében az első. A szerző
maga mondja előszavában, hogy példákkal bővítette, de egyébként lehe
tőleg rövidre vonta. Egészben a régi nyomokon halad : Szvorényi és
különösen Névy a mesterei, kiktől az különbözteti meg, hogy sok műfaji
kérdést belekever a szerkesztéstan tételeibe. Ennek lényegét fejtegetve
mindjárt műve kezdetén nagy hibába esik : ismeretlen dolgokra utal s
azokkal magyaráz. A történeti értekezés, szónoki beszéd, elmélkedés s
egyebek megjelölése nem az V. o.-ba való, legkevésbbé pedig a Szer
kesztéstan első lapjára. Eá a 2. lapon németes körmönfontsággal, pedáns
modorban, szárazán magyarázgat. 3. §.: «Tartalmi szempontból tekin
tetbe veszi a tartalmat ;» ugyanott s több helyt folyton visszatér bekez
déseiben a korább mondottakhoz. Baj az is, hogy mig a 2. §. a tárgyról
beszél, ugyanazt a következő pont (3. §.) fejtegeti. 4. §. «Az anyaggyűjtés
forrásai: 1. az értelem, ész. Ez a forrás a tapasztalásból merít többnyire, »
s második forrásul a tapasztalást jelöli meg. Fordított magyarázat, s
mire jó ? A 3-dik forrást aztán a mások nyilatkozatai szolgáltatják,
együtt pedig 16 és fél lapra terjedő logikai stúdiumok excursióra csá
bítják szerzőnket, természetesen a régi logikai habitusban, à la Névy és
az elavult rhetorika-irók. Hibáztatom érte, mert megfoghatatlan előttem,
hogy még ma is logikára tanítjuk az éretlen tanulókat, holott a VIII.
osztályban is lehetőleg kerülnünk kell a hajdani kategóriák halmozását.
Atalában, úgy látom, nincs szerzőnek szabad szelleme ; rég taposott
útról nem akar letérni ; átalános és különös anyaggyűjtésről értekezik,
ez utóbbiban pedig a genusok illusztrálásának 7 lapot szentel szerkezeti
vázlatokkal, melyeknek olvasmányaihoz édes-kevés a közük. Akárcsak a
Bodnár-Iványi-féle módszer szerint. S mily száraz és unalmas a tárgyalás
módja! Ebben a tekintetben jó lélekkel állíthatom, felülmúlja összes
hazai szerkesztéstani Íróinkat. Nála valósággal beleful a szegény diák a
a definitiók özönébe és az ismételgetésekbe. Folyton hüvelyez és
paraphradál ; a bevezetésben a tárgyszerűséget és érdekességet tartja
jellemzőnek, mintha ugyanazt a többi szerkezeti részről is nem kellene
elmondania ; a 14. §-ban a helyes rend és szerves összefüggés újra
előkerül, holott a 12. §-ban végigmagyarázta; ide, a helyes rend körébe
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foglalja az érveket is, de már a szerkezettanba még sem veszi be, mert
akkor a Rhetorika számára nem maradnának anyagúi, melyből különben
sokat kiszedeget, s átalánosít és ellapít. A 26—34. §-ig nem az átalános
formáiról szól az előadásnak, mint kellene, hanem a különösekről. így
ez a rész kis Rhetorika és szerkezettan s nem az elocutio fejtegetése.
Hogy ennyi kifogást teszek Koltai dr. műve ellen, álláspontom
visz rá : egészen másnak képzelem a szerkesztéstan feladatát, a mint a
magyar irodalom tanítását is. Szerzőnk, a hogy látom, még azt a dicsé
retes lépést sem meri megtenni, a melyet Góbi tesz, hogy emanczipálná
magát az elavult tankönyvek eljárása alól, s beéri azzal, hogy innen is,
onnan is megtoldja Névyt, vázlatokkal elárasztja, igazában pedig sem
felfogásban, sem munkája megszerkesztésében újat nem produkál és
stílusa is híjával van annak a szabatosságnak és könnyűségnek, mely
társa könyvének érdeme.
ítéletem ezek szerint odairányul, hogy Góbi Szerkesztéstanát, a
mai rendszer feltételeihez képest, még használhatónak tartom, Koltai
dr.-ét azonban nem örömest adnám tanítványaim kezébe.
(Szent-Gotthárd.)
T óth S ándor .
Paedagogiai értekezések az 1892/93. évi középiskolai programmokban.

Midőn ezennel hozzáfogunk az 1892/3. év végével megjelent kö
zépiskolai programmok psedagogiai értekezéseinek ismertetéséhez, nagy
örömmel jelentjük, hogy a megelőző év psedagogiai programmirodalmához képest a mostani minden tekintetben — úgy mennyiség, mint minő
ség dolgában — feltűnő haladást mutat. Nem tudjuk, így áll-e a dolog az
ilyen évről-évre megújuló irodalmi productióval is, mint a föld termésé
vel : az egyik esztendőben jó, a másikban esetleg kevésbbé jó a termés,
a nélkül, hogy maguk a földmívelők az egyikről vagy a másikról tehet
nének. De meglehet az is, hogy e javulás azon fokozottabb figyelemnek
és erősebb kritikának tudható be, melylyol szakközlönyeink — közöttük
a Magyar Pædagogia is — újabb időben a programmirodalom termékeit
kisérik, vagy pedig — s ez volna a legörvendetesebb oka — középiskolai
tanáraink psedagogiai műveltsége csakugyan tetemesen haladt az utolsó
évek alatt, és a fokozottabb műveltség nyilatkozik most egyszerre oly
feltűnő módon a programmirodalomban.
Nem kutatjuk, de nem is volna módunkban eldönteni, melyik ezek
közül az igazi oka a jelzett haladásnak, csak a tényt konstatáljuk és lel
kűnkből örvendünk rajta.
A mi a mennyiséget illeti, tavaly alig 30, az idén körülbelül 60 *
* 4—5 értesítőt külön kérésünkre sem kaptunk meg, és így ezekről
nem adhatunk számot.
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a pædagogiai értekezések száma, vagyis az egész középiskolai irodalom
nak mintegy Ve-ad része pædagogiai tartalmú, s így körülbelől kétszer
annyi, mint tavaly.
Az 1891/92. év értekezései között csak elvétve akadt az ember
tartalmasabb értekezésre, az idén van egy-két olyan, mely külön könyv
alakban is megjelent, és több más, mely igazán megérdemelte volna,
hogy külön lenyomatban, tágabb körben is terjedjen, és csak gyéren
találunk oly értekezést, mely olvasásra méltó ne volna. Különösen az
általánosabb pædagogiai kérdésekkel foglalkozó értekezések, melyek
egy-két évvel ezelőtt még a legkopottabb phrasisoknak dagályos stílus
ban irt tákolmányai voltak, alaposabb pædagogiai képzettségről és a
kérdéseknek komolyabb átgondolásáról tanúskodnak. Szép haladás mu
tatkozik továbbá az iskolaszervezés kérdésében, melyeket bizonyos sta
tisztikai szemmel nézegetnek, — a mi, ha nem lehet is mindig egyedül
mértékadó, de sokszor becses útmutatásokkal szolgálhat.
Csak egy csoportjuk van még mindig az értekezéseknek, melynek
eddigi modorával megbarátkozni nem tudunk, t. i. az egyes iskolák
történetével foglalkozó értekezések. Még mindig nagyobbára csak az
építkezések, alapítványok, személyváltozások és hasonló külsőségek
leírásai ezek, de az iskolák pædagogiai szelleméről, a bennök levő okta
tási állapotokról, fegyelmező és methodikus intézkedésekről alig tudunk
meg valamit. Nem tagadható ugyan, hogy némi, bár igen csekély, javu
lás itt is mutatkozik és vagy az általános országos középiskolai mozgal
makra való vonatkoztatás vagy bizonyos statisztikai következtetések
vonása által az idevágó értekezések is kevésbbé szárazak most, mint
ezelőtt voltak. De azért még mindig hijját érezzük annak, a mit már
hangsúlyoztunk : t. i., hogy belső életükre, tantervűkre, órarendükre, a
tantárgyaknak a tanító kezében való csoportosítására, a tanárok képe
sítésére, az iskolai fegyelmezés módjaira, érdemjutalmazás és fenyítés,
bizonyítványadás, szünidőbeosztás stb. és mindenekelőtt a használt tan
könyvekre nézve ismertetnék az illető intézetek múltját. Pedig csak így
hordhatnának össze oly becses történeti anyagot, melyből közvetlen
gyakorlati, sőt elméleti tanulságot is vonhatnánk.
A mi azt a localis jelleget illeti, melyet tavaly a programmértekezőknek figyelmébe ajánlottunk, t. i. a helyi tantervmódosítások és egyéb
helyi szükségletek vázolását : ezt az elemet is inkább megtalálhatjuk a
most előttünk levő, mint a tavalyi értekezésekben.
Ezek általános megjegyzéseink az 1892/93. programmok pædago
giai értekezéseiről. — Alább következnek az egyes értekezések rövid
ismertetései, illetőleg inkább tartalmuk reproduction Az értekezéseket
ezúttal a következő hat csoportra osztottuk : 1. Erkölcsi nevelés (fegyel
mezés). 2. Testi nevelés. 3. Középiskolai tantárgyak methodikája.
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4. Szervezés és statisztika. 5. Pædagogiai és tanügyi történet. 6. Ve
gyesek.
Az erkölcsi nevelés kérdéséhez tartoznak a következők :
1. Az iskola nevelőeszközei. (A t. szülők figyelmébe.) Irta Párká
nyi Gyula. (Eperjesi hir. kath. főgyinnasium.) E jól megirt értekezés
világosan és itt-ott igazán mélyebb pædagogiai értéssel fejtegeti az
iskola ethicumát és specialis helyzetét a családdal szemben. Különösen
az értekezés első részében, melyben a közös tanítástól, mint ilyentől
várható nevelő hatásokat tárgyalja, helylyel-közzel igen találóan formulázza az iskola hivatását a gyermekben a közösség iránt való erkölcsi
tudat fejlesztésére. «Az iskola — mondja igen jól egy helyen — alkal
mas közvetítője az átmenetnek a családból a nagyobb életközösségbe, az
államba, a benne érvényben levő közös oktatás, közös nevelés által.
A közös élet, a közös munka és közös üdülés éleszti és erősíti a közösség
iránt való érzéket ; a tanulóban érdeklődés ébred az iskolai közös élet
ben a társas élet iránt és megtanulja erkölcsi feladatainak legfontosabbi
kát és legneliezebbikét megoldani, t. i. a társas élet iránt tartozó kötel
meinek megfelelni. » Helyesen átlátva, hogy az iskola ép az emberi közös
vonások nevelésére van hivatva, míg az egyéniség fejlesztése csak a csa
lád dolga lehet, mondja továbbá : «Az iskola megteheti, sőt meg is kell
tennie, hogy egyrészt a tanulók átlagos tehetsége, másrészt a nagy élet
korok : egyház, község, állam követelményeihez képest általános normá
kat szab meg és ezek szerint tudományos tekintetben bizonyos általá
nos követelményeket, másrészt az iskolai életet felölelő, mindenkit egy
aránt kötelező rendszabályokat állít fel. Ebben rejlik oka annak, hogy
az iskolákban egyeseknek különös tehetsége, sőt jogosult hajlama is
gyakran rövidséget szenved; de a családnak elég alkalma van ezt pó
tolni, kiegyenlíteni ; az iskola pedig igen fontos nevelőeszközt nyer az
említett körülményben, a mi a házi nevelésben hiányzik.» De nemcsak
így általánosságban tudja Párkányi az iskola erkölcsi hatását körvonalozni, hanem eléggé határozottan, bár óvakodva minden túlzástól, mu
tat rá azon specialis vonásokra is, melyeket az iskola fejleszt. Itt külö
nösen az engedelmességre vonatkozó passusok érdemelnek figyelmet, a
melyekben a családban uralkodó szeretetet szembeállítja az iskolában
uralkodó tekintélylyel, parancscsal, törvénynyel
csak szerettük volna,
ha írónk, ki egyébiránt meghatározásaiban eléggé pontos, egy idevágó
helyen distinguált volna a «jogosság» és «törvényesség» között; hasonló
képen nem kellett volna az «egyenlőjoguságot» túlságosan emlegetni jó, ha a «jog» és «jogosság» erkölcsi kategóriáját az iskola sphæràjàba
még nem viszszük be, és csak «törvény» és «törvényességről» szólunk,
mint Írónk is más helyeken többnyire teszi. Nincs itt helye, hogy ez
ethikai kategóriák között levő különbségeket bővebben fejtegessük, —

216

WALDAPFEL JÁNOS.

de Párkányi úr, kinek dolgozata kellő ethikai műveltséget árul el, bizo
nyára meg fog érteni, ha e különbségekre csak per tangentem utalok.
Kevésbbé tartalmas, mint a dolgozat első része, annak utolsó harmada,
melyben itt-ott, nevezetesen, a hol a tanár egyéniségéről, a példáról
szól, átcsap kissé a nem eléggé megokolt phrasis régiójába, melytől az
értekező különben oly elismerésre méltóan, mondhatni, ily általános
fejtegetéseknek nálunk divó modorához képest valósággal kivételes mó
don, távol tudott maradni.
2. Hogyan vethetjük meg gyermekeink jövő boldogságának alap
jait? Irta T. L. (Zentai városi községi gymnasium.) E merő általános
ságokban forgolódó, nem új igazságokat nem is új alakban előadó,
egészbenvéve igénytelen, de sok jóakarattal megirt dolgozat tartalmát
maga az Írója a következőkben foglalja össze: «Mozdítsuk elő gyerme
keink jövő boldogságát alkalmas eszközökkel, s azok tehetségeinek meg
felelő munkakörre képeztessük őket. Ne keressük a boldogságot csupán
anyagi javakban, hanem adjuk meg gyermekeinknek nevelés által azo
kat az erkölcsi tulajdonokat, melyek anyagi javak mellett is és azok
nélkül is eszközölhetik a megelégedettséget. »
3. A család hajdan és most. Irta dr. Csősz Imre. (Rózsahegyi
k. kath. főgymnasium.) A legactualisabb programmértekezés ; úgy tesz,
mintha a családról és egy kicsit a nevelésről is beszélne, de egyébiránt
heves philippika akar lenni a polgári házasság ellen. Hogy is mondja
csak Brander a Faust pinczejelenetóben ? «Ein politisch Lied ! Pfuj !
Ein garstig Lied» — hát mégha e «dal» még ily monstruosus stílusban
van irva, mint ez !
4. Családi és házi nevelés. Irta Marszina Győző. (Bártfai k. gym
nasium.) E dolgozat nem annyira értekezés — és a mennyiben az, igen
csekély értékű — mint inkább a szülék apostrophálása, hogy támogas
sák az iskolát munkájában és kövessenek el mindent a bártfai gymna
sium fentartására, mely ott az ország határán valódi nemzeti missiót
teljesít. Kár, hogy Marszina úr, ki egyébiránt az intézet igazgatója is,
ez apostrophe hatásosabbá tételére ilyeneket mond: «mi, kik a «quem
dii ödere» nyűgében egy életet töltünk el» és hasonlókat. Igaz, igaz —
úgy egymás között lamentálhatunk néha-néha egyet lelkünk könnyebbítésére, de a mikor komolyan a családhoz, a szülékhez beszélünk, ne
hozakodjunk elő martirságunkkal. Kissé Ízléstelen dolog, és semmi
esetre sem tesz jó hatást.
5. A jellemképzés a családban és iskolában. Irta Sarmaságh Géza.
(Szathmári kir. kath. főgymnasium.) E dolgozat négy fejezetre oszlik.
Az első elemzi a «jellem» fogalmát, mely elemzés eredménye gyanánt
«a jellemnek következő fő tulajdonságai domborodnak ki»: lelkiisme
retesség, önzetlenség, önállóság, őszinteség, határozottság, szilárdság,
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kôvotkezetosség és okosság. A jellem megalakulására három tényező van
döntő befolyással : a család, az iskola, az élet. Tulajdonképen az élet az,
mely a jellemet fölépíti, de hogy ezt megtehesse, a családnak és iskolának
meg kell vetni hozzá az alapot összhangzatos nevelés által. A jellem
képzés
az értekezés szerint - három pontban foglalható össze :
1. Erősíteni kell a lélekben egy erkölcsi főelv körül az erkölcsi elveket.
2. Fegyelmezni kell az akaratot ezeknek szolgálatára. 3. Fejlesztem kell
külön-külön a jellem felsorolt tulajdonságait. - E három feladat külöukülön való fejtegetésének van szentelve a dolgozat további három feje
zete ilyen czímekkel : 1. az elvek képzése ; 2. az akarat képzése és 3. a
jellem tulajdonságainak képzése. E fejtegetések a tárgy komoly átgon
dolásának eredményei gyanánt tűnnek fel, meglátszik rajtok az alapos
ságra való törekvés, mely azonban mégsem hatol eléggé a dolgok mé
lyére. E fejtegetéseknek legszebb vonása a vallásosság alaphangja, mely
bennük erősen megszólal. Az előadásmód helyenként nemes, de sok
szor bombastba csap át.
6. Néhány szó a szilieknek. Irta Antolik Károly. (Pozsonyi fő
reáliskola.) E «nehány szó» figyelmezteti a szüléket, hogy gyermekeik
érdekében forduljanak gyakran a tanári testülethez, hogy ne terheljék
túl gyermekeiket mindenféle mellékfoglalkozással (zenével vagy mással),
ne engedjék meg gyermekeiknek, hogy sokat és válogatás nélkül olvas
sanak stb. Antolik szerint az úgynevezett «ifjúsági olvasmányok» csak
lt> -18 éves ifjaknak engedhetők meg — nagyon szeretném tudni, me
lyek azok az ú. n. ifjúsági olvasmányok, melyeket a fiuk kezébe csak
10 éves korukban szabad adni. Tán a Robinsonra, vagy Cooper köny
veire, vagy az ifjúság számára átirt útleírásokra gondol Antolik vír ?
Gondolja meg csak, hogy 10 — IS éves ifjakat emleget, tehát olyanokat,
kik már-már egyetemre készülnek, s ezeket akarja-e lenyomni a gyormeklecture niveaujára ? Párámétikus mondásai ezen mindenesetre bölcs,
de nagyon is általános tételben culminálnak: «Fejleszszük gyermekeink
ben mindenekelőtt a jellemet1» De hogyan történjék e fejlesztés, erről
kissé többet lehetett volna szólni a p. t. szüléknek. Bizony nem csoda, ha
ilyen nehány szó, a mikor oly nagyon általános és ezért concret, tanul
ságos tartalomban szegény
csak a pusztaságban elhangzó szó marad
minden foganat nélkül.
7. A tragikum, mint jcllemkópző eszköz. Irta dr. Káplány Antal.
(Szentosi városi gymnasium.) A kilencz lapnyi értekezés tulajdonképen
csak folytatása egy az 1891/92-diki értesítőben közölt dolgozatnak.
Miután az iró dolgozatának első, bevezető részében a tragikum miben
létét fejtegette volt, ez évi értekezésének az a feladata, hogy megvizs
gálja, «miképen válik a tragikum a jellemképzés hatalmas eszközévé».
Megmutatja egynéhány példán, (de nem methodilme tárgyalás menőM agyar Pædagogia. I I I . 4.
10
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tében, hanem csak közönséges æsthetikai taglalás módjára), miképen
kell a tragikus jellemet elemezni, miközben azon eredményre jut, hogy
az a kiválóság vagy rendkivüliség, mely a tragikus jellemben okvetetlenül létezik, vagy az érzésben, vagy az értelemben, vagy pedig az akarat
ban nyilvánul. Az érzésbeli kiválóság példája Antigone, az értelembelié
Faust vagy Adám, az akaratbelié, melyből a tragikus jelenségek leg
nagyobbrészt folynak, Brutus, Julius Cæsar stb. «Midőn tehát» — így
fejezi be értekezését dr. Káplány, és tulajdonképen csak e kevéske be
fejező sor teszi az értekezést annyira, a mennyire pædagogiai jellegű
értekezéssé —- «a tragikai jellemek küzdelmét az egyetemes ellen feltün
tetjük, midőn rámutatunk azon titkos rugókra, melyek az egyént a küz
delembe és vétségbe sodorják, midőn vétségüknek megrendítő követ
kezményeit feltüntetjük : akkor a tanulóifjúság lelkében oly tragikai
hatást keltünk fel, mely hatás őket a hasonló szenvedélyek kitörésétől
és vétségek elkövetésétől visszatartja, s így a lelki tehetségek összhang
zásba hozása és az egyetemes igaz és szép megismerése által jellemük
képzésére jótékonyan hatunk. »
(Folytatjuk.)
W ald Apfe l J ános .
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7.
Kérdés. Szükséges-e az órarend szerkesztésében bizonyos elrszerüséggel eljárni, és melyek volnának erre nézve a vezető szempontok "?
Az elvszerűség nagyon szükséges ; és a szempontok a következők :
Tudni kell :
1. hogyan osztották fel a tantárgyakat ;
2. heti hány órában tanítjuk a tantárgyakat ;
3. hány osztály van az intézetben ;
4. csak délelőttre essenek-e a tanítási órák vagy délutánra is ;
5. milyen tantárgyakat lehet csoportosítani ;
6. melyek a rendkívüli tantárgyak ;
7. a tantárgyak egymásután való következését, hogy 2—3 órás
tantárgyak 2—3 egymásután következő napra ne essenek ;
8. hogy sokkal jobb, ha a tantárgyak összehalmozódásától őriz
kedünk ;
9. mely napokon írhatják a tanulók a gyakorlatokat ;
10. hogy szünet napok (vasárnap és a hol délután is tanítanak a
félnapi szünidő) után több elméleti tárgy következhetik ;
11. hogy a hét közepén és végén rajz, szépírás, torna legyen (ha
lehet több órában) ;
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12. mi az egyes tanároknak kívánsága ;
13. hogy idősebb tanároknak több kedvezményt biztosítsunk;
1i. milyen kedvezményt biztosít a tanárnak az egészségi állapota,
temperamentuma ;
1Г>. hogy az alsóbb osztályokban elfoglalt tanár több kedvez
ményre aspirálhat, mint a csupán felsőbb osztályokban előadó tanár ;
16. hogy melyik az új tantárgy egyik vagy másik osztályban ;
17. hogy a különböző hitfelekezetű, de ugyanazon osztályúi tanu
lók hittani órája egyszerre tartassák (külön teremben) ;
18. hogy azon tanulók, kikkel excursiókra megyünk (különösen a
gymn. és reáliskola V. oszt.) akadályozva ne legyenek ;
19. előmenetel- és magaviseletre nézve, milyenek a tanulók a
И —VIII. osztályokban. (L. a múlt évi bizonyítványokat).
Czélszerü továbbá :
20. az előző évben szerkesztett órarendet alapul venni ;
21. mielőtt a munkához fognánk, az egészről tervet készíteni ;
22. ha két tanár szerkeszti az órarendet ;
23. ha az egyik tanár az Írást, vonalzást eszközli, a másik kombi
nál, diktál ;
24-. ha lnírom ív papirost használunk az órarend szerkesztéséhez ;
az egyik arra való, hogy az osztályokat külön Írjuk, a másikra a taná
rokat az osztálylyal együtt, a harmadikra valamennyi osztályt a taná
rokkal együtt ;
25. az órarend szerkesztését az első osztályon kezdeni ;
2(1. az első ivre csak czeruzával beírni a tantárgyakat ;
27. a tantárgyak mellé a lehetséges változást is feljegyezni ;
28. az órarend szerkesztésében úgy haladni, hogy ha egy nap
alatt nem csináljuk meg az egészet, legalább felét dolgozzuk ki ; mert
könnyen eltéveszthetjük az egész munkát ;
29. az elaboratumot olyan collegának bemutatni, ki maga is jár
tas az órarend szerkesztésében ;
30. az első összeolvasásnál minden osztályban az osztályfőnök
óráit vörös vagy kék czeruzával megjelölni.
Végre
31. Kívánatos, hogy az órarend szerkesztésében pædagogiai-,
egyéni- és pædagogiai egyéni- vagyis vegyes szempontok érvényesül
jenek.
D.
E magukban véve figyelemro méltó megjegyzések sok helyes út
mutatást nyújtanak ugyan az órarendkészítés technikájára, de nem
vesznek tekintetbe minden szempontot, különösen a tantárgyak pæda
gogiai szempontból czélszerü egymásutánjára nézvo nem adnak meg
okolt felvilágosítást, sem arra, hogy egy-egy tárgy órái mikép oszoljanak
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meg a hét napjai közt ; azt hiszszük tehát, hogy e kérdésre még újabb
feleletüket is kaphatunk.
A szerk.
9.
Kérdés. Szabad-e a tanítónak tanítás közben könyvet hasz
nálni ? Mikor szabad és mikor nem i
Megjegyzem : Csak a középiskolai tanítást tartom szom előtt.
Föl teszem : a) Csak szorosan vett tan- és nem olvasókönyvről van
szó s b) ez deductive van szerkesztve.
A következő eljárást tartom a leghelyesebbnek :
Inductiv úton, a kérdéseidre, útmutatásaidra nyert tényekből,
példákból, a melyeket ügyesen kiegészítesz a tankönyvben lévő egy vagy
több példával, megállapítod az osztálylyal együtt a czélbavett szabályt,
elméletet, rendszert. Nem bocsátkozol a kérdés mellékesebb részleteibe,
sőt egyenesen mellőzöd, a melyek a felállított tételből természetesen
folynak, hacsak a megelőző megbeszélés folytán véletlenül fel nem me
rültek. A szabály fogalmazását ügyes kérdéseid és correctióid által úgy
intézed, hogy lehetőleg megközelítse a tankönyvben lévő alakját.
Most felnyittatod s magad is felnyitod a könyvet, s fölkeresteted
az illető pontot. Ha tíj osztályod van, vagy új tantárgyat tanítasz, az első
2—3 órában magad olvasod el a tankönyv illető pontjait, példát adva,
hogyan kell valamit értelmesen olvasni s elmondani. A megelőző induc
tiv megbeszélés alkalmával figyelmen kívül hagyott mellékes részle
tekre nézve egyes gyengébb tanulókhoz intézett kérdések által meggyő
ződök hogy megértették-e ; szükség esetén röviden megmagyarázod, a
felállított keretbe belefoglalod ; általában a tankönyv szövegét összhangzásba hozod a megelőzött megbeszéléssel. Kászoktatod tanítványaidat,
hogy az esetleg nem értett szavak értelmét megkérdezzék ; de ennek is
lehetőleg elejét veszed azáltal,* hogy magad körülírsz, megmagyarázol
minden szót, a melyről gondolod, hogy nem mindenki érti. Később a
tankönyv leczkéit egy-egy tanulóval olvastatod el — (ez esetben az illető
ülve maradhat) — kikorrigálod (kikötőigáltatod. A szerk.), ha helytelenül
hangsúlyoz, a fontosabb helyeket, a melyeken az értelem súlya van,
magad olvasod el — hozzászoktatván az osztályt, hogy ez a félbeszakí
tás ne zavarja. Tanácsos az ilyen súlyos helyeket a tanulókkal alá is
huzatnod, viszont az esetleg előforduló pleonasmusokat, fölösleges tau
tológiákat, szükségtelen mellék dolgokat kitörölteted, illetvo kikarikáztatod. (Az aláhúzást, kihagyást ízléssel kell végezni.)
Megesik, hogy valamely szabály egyben-másban az osztálylyal
való megállapítás alkalmával szerencsésebb formát nyert, mint a milyen
* A tanulók érdeklődését leginkább biztosító és kifejező kérdezősködésnek szerintünk nem szabad a puszta közléssel gátat vetni.
Л szerk.
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taukönyvbeli ; lm a dolog nom körülményes, a tankönyv egyes szavait
az elolvasás alkalmával másokkal helyettesítheted ; de ez csak ritkán s
csak fontosabb esetekben fordulhat elő. Gyakran megesik az is, hogy
egyes ii tanulók a megbeszélés folyamán érdekes és találó példákat hoz
tak fel ; ezeket, vagy közülök egy-kettőt
ha rövidek — ügyesen be
íratod a tankönyvbe ; ha hosszabbak : a naplóba.
A történelmi, irodalomtörténeti oktatásnál a midőn eseményt,
életrajzot, jellemzést nyújtasz, úgyszólván csak drámai nagy vonásokban
adod elő, szintén mellőzöd az érdektelenebb mellék körülményeket és
adatokat, a kor és viszonyok rajzával is csak általánosabb, de annyival
szemléltetőbb perspectivát nyújtasz. Azután felnyitjátok a könyvet s a
fentebb leirt módon elolvassátok az illető részt, a mely alkalommal
aztán a mellékesebb körülmények beleilleszkednek a világosan körvonalozott nagy vonások közé.*
Az által, hogy az inductiv megbeszélés s a történeti tárgyak elő
adása alkalmával nem terjeszkedői ki a mellékes adatokra, tanításod szemlélhetőbb, világosabb, érdekesebb lesz, tanítványaid megtanulják külön
böztetni a lényegest a mellékestől s te neked időd marad дата, hogy a
tankönyv illető leczkéjét az osztálylyal együtt elolvashatod, a mit föltétle
nül szükségesnek tartok a nemzetiségi vidéken levő iskolák összes osz
tályaiban, a magyar iskoláknak is alsó osztályaiban, de tanácsosnak
még ezek felső osztályaiban is.
Az inductiv módszerrel szerkesztett
könyv természetesen egyenesen arra készült, hogy olvasmányképen
kezeltessék. ( Wi.)
A mennyiben a t. válaszadó csak a szorosan vett tankönyvet tar
totta szem előtt, a kérdést nem merítette ki, sőt
azt hiszszük,
hogy az általa formált köretben is fór még szó a dologhoz. Ennél fogva
e fontos kérdést még nem tekintjük végleg elintózettnek. Talán e jelen
válasz alkalmat fog adni a több oldalú megvitatásra.
A szerk.
ii

VEGYESEK.
Nemzetközi kongresszus a műkedvelés (sport-amateurség)
elveinek tanúlmányozására és terjesztésére Párisban 1894 június
havában (Congrès international de Paris pour l’étude et la propagation
des principes d’amateurisme).
Báró Pierre de Coubertin a párisi Union des Sociétés françaises
:: Nem helyesebb e — magasabb osztályban — a tankönyv részletes
előadását otthon elolvastatni s az iskolában azután emelni ki és alkotni meg
a «nagy vonásokat» ?
, 1 szerk.
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de sports athlétiques főtitkára e szövetség tiszteletbeli tagjához, Kemény
Ferencz egri áll. reáliskolai igazgatóhoz az alábbi közleményeket intézte,
melyeket a czímzett szivességéből liü fordításban itt közlünk és legmele
gebben ajánlunk az érdeklődők figyelmébe. Felhatalmaztattunk egy
szersmind annak kijelentésére, bogy azon magyarországbeli egyesületek
vagy személyek, a kik e kongresszuson részt venni óhajtanak, ebbeli
szándékukat egyenesen Br. Pierre de Coubertin úrral közöljék (Paris:
20, rue Oudinot), ki szívesen szolgál mindennemű felvilágosítással.
De Coubertin körlevele így hangzik :
Uram ! Mellékelve van szerencsém azon Nemzetközi Kongresszus
programmját megküldeni, mely f. é. június 17-én Parisban fog megtar
tatni az Union des Sociétés françaises de Sports Athlétiques védnöksége
alatt. Ez értekezlet czélja kettős. Mindenekelőtt szükséges, hogy az
atbletika megőrizze azon nemes és lovagias jelleget, mely azt a múltban
megkülönböztette, hogy sikerrel töltliesse be ezután is a modern népek
nevelésében azon csodálatraméltó szerepet, melylyel a görög mesterek
nél bírt. Az emberi gyarlóság mindig arra hajlik, hogy az olympuszi
athlétát czirkuszi birkózóvá alacsonyítsa. Választanunk kell az athletikának két össze nem férhető alakja közt. Hogy a nyerészkedés és a
professzionátusság fenyegető szelleme ellen megvédelmezzék magukat,
a legtöbb ország műkedvelői egy nehézkes, egyezségekkel és ellenmon
dásokkal telt szervezetet állapítottak meg, melynek egyébiránt betűjét
gyakran többre becsülik, mint szellemét.
Egy reform szükségessége jelentkezik, melyet a végrehajtás előtt
meg kell vitatni. A kérdések, melyek a kongresszus napirendjére tűzet
tek, vonatkozásokat tartalmaznak azon egyezségekre és ellenmondá
sokra, melyek a műkedvelők szabályzataiban foglaltatnak. A programra
utolsó pontja ép oly tervet említ, mely által üdvös szentesítést nyerne
azon nemzetközi együttműködés, melyet még nem törekszünk megvaló
sítani, hanem csak előkészíteni. Az ölympiai játékok visszaállítása a mai
élet szükségleteinek megfelelő alapokon és feltételek mellett, egyesítené
minden negyedik évben az egész világ nemzeteinek képviselőit és szabad
hinnünk, hogy e békés és udvarias küzdelmek az internaczionalismus
legjavát képeznék.
Midőn az Union des Sociétés Françaises de Sports Athlétiques
olyat kezdeményez, a minek eredményei oly jelentősek lehetnek, távol
ról sem szándékozott azon fölényt magához ragadni, mely az izmok köz
társaságában egy országot és egy társaságot sem illet meg — hanem
csupán úgy vélekedett, hogy elveinek szabatossága, magatartásának
kifogástalan volta, valamint azon előkelő baráti viszonyok, melyekkel
úgy a külföldön, mint Francziaországban kitüntetik, felhatalmazzák egy
oly reformmozgalom kezdeményezésére, melynek szükségessége napról-

VEGYESEK.

223

napra érezhetőbb. Az Union tehát általános értlekben és minden kicsi
nyes becsvágy mellőzésével cselekszik.
A kongresszus, mely Parisban június 17-én (vasárnap) nyílik meg,
nyolcz napig fog tartani.
A franczia nyelven írt értekezéseket a főtitkárság június 10-ig
fogadja el, az idegen nyelven írottakat csak június 1-éig. Az értekezések
két csoportba osztatnak, a szerint, a mint egyesektől vagy társulatoktól
származnak. Az értekezések és közlések küldése nincs korlátozva ; felté
telek nincsenek szabva, de kívánatos, bogy a társulatok a náluk érvényes
szabályzatokat is beküldjék. Oly értekezések, melyek a mellékelt pro
gramúiba fel nem vett kérdéseket tárgyalnak, semmi körülmények közt
sem fogadtatnak el.
Az ülésterembe való belépti jegyek rendelkezésére állanak mind
azon személyeknek, kik a kongresszuson való részvételük igazolása mel
lett, abbeli kérésüket június 10-ike előtt bejelentik. Aműkedvelő (amateur)
egyesületek küldöttek által képviseltethetik magukat s ezt is június I -je
előtt kéretnek bejelenteni.
E körlevélhez a következő programm van mellékelve.
Biztosok. Francziaország s a szárazföldi Európa részére : Br. Pierre
de Coubertin az Union des Sports athlétiques főtitkára, Páris : 20, rue
Oudinot ; Angolország s az angol gyarmatok részére : M. G. Herbert,
London : 10 John St. (Adelphi) ; Amerika részére : W. M. Sloane, Prin
ceton (N. J.) Egyesült-államok.
Előkészítő tervezet :
I. A műkedvelő (amateur) definicziója: e meghatározás alapjai;
egy nemzetközi meghatározás lehetősége és baszna.
II. Felfüggesztés, kizáratás és újabb befogadás. Tények, a melyek
indokolják és az igazolás eszközei.
III. A műkedvelő szempontjából belyes-e a sport különböző nemei
közti megkülönböztetést fentartani, nevezetesen a futtatásoknál (úrlova
sok) és a galamblövészetnél? Lehet-e valaki hivatásbeli(professzionátus)
egyik sportban és műkedvelő egy másikban ?
IV. A díjakul kiosztott műtárgyak értékéről. Szükséges-e az érté
ket korlátozni? Mily intézkedések foganatosítaiulók az ellen, a ki az
általa nyert műtárgyat eladja?
V. A pálya engedélyekből származó keresetforrások törvényszerű
sége. Felosztható-e ezen pénz a társulatok avagy a versenyzők között ?
Szolgálhat-e az elhelyezés kárpótlásául ? — Mily korlátok között kárpótolhatók a csolnakázók úgy az ellen-club, mint a saját társulat részéről?
VI. A műkedvelő általános meghatározása egyenlő mértékben alkal
mazható-e a sport minden nemére? Avagy eltűr-e különleges megszorítá
sokat a kerékpározást, esobiakázást, atlilctikai gyakorlatokat, stb. illetőleg?
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VII. A fogadásról, Összeegyeztothető-e a műkedveléssel ? Módok,
melyekkel annak kifejlődése megakadályozható ?
VIII. Az olympiai játékok visszaállításának lehetőségéről. Mily
feltételek mellett lennének azok visszaállíthatok ?
.Jegyzet. Az egyesületekre és társulatokra, melyek a kongresszuson
részt vesznek, az elfogadott határozatok nem kötelezők. A kongresszus
czélja a különböző kérdésekről beérkezett nézetek előterjesztése és egy
nemzetközi szervezet előkészítése, nem pedig megállapítása. Akongreszszus alkalmából Párisban tartandó ülések sorrendje és ünnepélyek pro
gramúba utólag fog megállapíttatni.

MAGYAR PÆDAGOGIAI TÁRSASÁG.
Felolvasó-ülés 4894. évi márczius hó 47-én.
Jelen vannak : Heinrich Gusztáv elnöklete alatt Badics Ferencz,
Csengeri János, Galauner Luiza, György Aladár, Gyulay Béla, Lakits
Vendel, Málnai Mihály, Eadó Vilmos, Sebestyénné Stetina Ilona, Thuránszky Irén, Verédy Károly, Zirzen Janka, Trájtler Károly r. t. utóbbi,
mint jegyző, Ivoncsek Lajos, mint vendég.
I. Galauner Lujza r. t. az «Egységes középfokú leányiskola»-ról
értekezik. A felolvasást eszmecsere követte, molyén részt vettek: Gyulay
Béla, Sebestyénné Stetina Ilona, György Aladár, Вadó Vilmos, a fel
olvasó és az elnök.
II. Ember Jémos r. t. értekezését : «A jövő népiskoláiéiról» Koncsek
Lajos vendég olvasta föl.
A felolvasó-ülést a r. t. zárt ülése követte.
III. Titkár jelenti, hogy a múlt ülésen megválasztatott tisztelet
beli tagok részére küldöttség vitte el a Társ. díszoklevelét, kik azt leg
nagyobb örömmel fogadták s minden oldalról oly meleg érdeklődést
mutattak Társulatunk működése iránt, mely biztos záloga lesz a társu
lat közeli felvirágzásának. Örvendetes tudomásul szolgál.
IV. A titkár folytatólag jelenti, hogy Berzeviczy Albert államtit
kár, Fehér Ipoly pannonhalmi főapát és Leővey Sándor min. tanácsos,
tiszteletbeli tagok az elnökséghez intézett meleghangú levélben fejezték
ki köszönetiiket megválasztatásukért. Fehér Ipoly úr egyszersmind
100 frt alapítványt tesz a társaság tudományos czéljainak előmozdítá
sára. Ugyané czélra Leővey Sándor úr 100 frtot ajánl 10 évi törlesztés
mellett. Továbbá : Thuránszky Irén r. tag 100 forint alapítványt tesz.
Örvendetes tudomásul szolgál s a hazafias ajánlatokért a Társ. jegyző
könyvileg fejezi ki köszönetét.
V. A titkár végül új külső tagokul bejelenti a következőket : Gerevieh Gusztáv (Zombor), Cvajna József (Besztercze), Nagy Bálint
(H.-M.-Vásárhely), Kiss Albert (Szepes-Igló), Bán József (Debreczen),
Vargha Ferencz (Miskolcz), Baumgartl Boldizsár (Miskolcz), Bajay I. A.
(Miskolcz), dr. Pecz Vilmos (Kolozsvár), Dömök Erzsébet (N.-Enyed),
Thuránszky Mária (Balassa-Gyarmat), Liber Etelka (Brassó), Lubinszky
Emilia (Budapest), Koncsek Lajos (Budapest).
Ezzel az ülés véget ért.

KLAMAEIK JÁNOS.
Lélekemelő, felejthetetlen ünnepet ült a magyar tanárság
ápril 28-án : Klamarik János miniszteri tanácsosnak negyven éves
szolgálati jubilseumát. Soha sem láttuk még a magyar tanárságot
ilyen osztatlan egyesülésben, mint ez alkalommal, hogy lerójja
háláját és tiszteletét azon férfiú iránt, ki szintén osztatlan lelke
sedéssel és pártatlan igazságszeretettel szolgálja a tanügy és a
tanárok igaz érdekeit. Az országnak minden számbavehetö részé
ből seregesen tódultak fel tanáraink a kegyelet és szives megemlé
kezés ez ünnepére. Es a lelkes ovácziók teljességén épen nincs
mit csodálkozni : Klamarik János is tanár volt, a mi sorainkból
emelkedett arra a polczra, a hol már egy évtizede egyik vezére és
főintézője középiskoláink ügyének ; szeretetét, vonzalmát a magyar
tanárság iránt lankadatlanúl megőrizte, elismerését a valódi ér
demtől soha se vonta meg, legszívesebben mindig tanárok körében
időzött, s észszel és kézzel, szóval és tettel folyton-folyvást azon
ügy előharczosa volt, melynek zászlaja alá felesküdött.
Nem szándékozunk e helyen Klamarik János érdemeit,
alkotásait felsorolni. Vége-hossza nem lenne, ha ezeket lajstromba
akarnók szedni, s nem is szükséges, mert a magyar tanárság
ismeri az ő működése nyitott könyvét, ép azért rótta le most hálás
elismerése adóját ez országos, e nagy nemzeti jelentőségű ünne
pen. Avatott ajkak mondták ott el, mily hatalmas szálakkal fűző
dik tanügyünk újabb története, sokoldalú fejlődése Klamarik
János nevéhez. Ki mert volna 10— 15 évvel ezelőtt ily ünnepről, a
magyar tanárság szivének ily összedobbanásáról csak álmodni is ?
És ki merte volna 10—15 évvel ezelőtt a magyar tanügynek mai
virágzását megjósolni?
Magyar Pedagógia. III. 5.
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Családi ünnepe volt ez a magyar tanárságnak, családi ünnepe
különösen társaságunknak, melynek Klam arik János tiszteletbeli
elnöke s halottaiból feltámasztója. 0 volt az, a ki egy ily társaság
hivatását átlátta, s lij életre ébresztésén lelkes buzgalommal fára
dozott, felvirágoztatására szivvel-lélekkel törekszik. Adja a m a
gyarok istene, hogy Klamarik János lankadatlan munkaerejében
még igen sokáig folytassa áldásos működését, mindaddig, míg
törekvéseinek gyümölcseit mind megérve nem látja, mindaddig,
míg a magyar tanügyet az általa óhajtott színvonalra nem emeli.

V V •••■л Х Л • ■

A KISDEDNEVELÉS ÉS A BESZÉD- ÉS ÉRTELEMGYAKORLATOK.*
A közös kisdednevelés intézetei aránylag igen fiatalok. Az
ügy országos szervezése alig pár éves. A kisdednevelők képzése
nagyobb tért csak a legújabb időben nyert. Kisdednevelésünk iro
dalma és gyakorlata eddigelé alig lehetett más, mint egyoldalú.
Tényeket konstatálok a nélkül, bogy a múlt érdemeit tagadni, vagy
kisebbíteni akarnám ; nem, csupán azt óhajtóm, hogy mindenki
tartsa természetesnek, ha ma, mikor egyszerre több szem látja
kisdednevelésünket s több kéz formálja, napról-napra találunk javí
tani valót kisdedóvásunk terén és élénk vitával igyekszünk tisztázni
a kérdéseket.
Nagyon sokan vagyunk ma még, a kik óvodába nem járva
nőttek fel, kiknek gyermekkori édes emlékei közül az óvoda telje
sen hiányzik. Ezek — kik közé magam is tartozom — a kisded
óvás körébe jutván, hajlandóbbak a hibák kutatására és föltárá
sára, mint azok, kiket kedves emlékeik, vagy évek buzgó munkái
csatolnak a kisdedóvás ügyéhez. Nem csoda tehát, ha némelyi
künk — talán némi túlzással — óvni akarja kisdedeinket a kis
dedóvás mai rendszerétől, ennek felötlöbb hibáitól.
Nincs kedvem a sokat markoláshoz, az általános itéletmondáshoz. Meg vagyok győződve, hogy csekélyebb erők a részle
tek megvizsgálásával használhatnak leginkább ; itt az általánossá
gok ködében legalább nem vesznek el. Ezért vállalkoztam tételem
fejtegetésére. S hogy miért foglalkozom először épen a beszéd- és
értelemgyakorlatokkal : annak okai közül elég kiemelnem azt,
* A M. Paedagogiai Társaság 1894. ápr. 21-ki ülésén fölolvasott szék
foglaló.
17*
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hogy a kisdedóvoda ezzel a foglalkoztatással válik iskolává s
ezzel tér el legkönnyebben és leggyakrabban valódi feladatától.
A kisded értelmét fejlesztenünk, kedélyét nemesítenünk, a
kisdedet beszélni s a nem magyar ajkút a magyar beszédre taníta
nunk kétségtelenül kell. A társalgás e feladatokban hathatós és
természetes eszközünk. Szemlél, ismeretet szerez, Ítél, következtet,
okoskodik, beszél, társalog és változó érzelmeinek hatása alatt áll
a kisdedóvoda nélkül is. Ezeknek nem állhatja útját az óvoda sem.
De nem az a baj, mintha útját akarná állani, hanem az, hogy a
fejlődést erőlteti, korán akar tudóst és bölcset nevelni s e közben
hervasztgatja a gyermekkori örömök virágait, tömi az emlékezetet,
fogalmakat tukmál a kisdedre, meghatározásokat tanultat meg
vele, nem enged időt neki a szellemi ételek megemésztésére, elvonja
az alkalmat az öntevékenységtől s erővel azt akarja, hogy a kisded
a felnőtt fejével gondolkozzék. Mennyi az igazság ez állításaimban :
kitűnik a következőkből.
Óvoda nélkül szabad volt azzal a tárgygyal s akkor és addig
foglalkoznunk, a melyikkel, a mikor és a meddig kedvünk tartotta.
Mozogtunk, tettünk-vettünk, el-elbámultunk, beszéltünk, hallgat
tunk, kérdeztünk, magunkat kérdeztettük : mert épen azt akartuk.
Időnk legnagyobb részét a pajtások közt töltöttük: a nagyok minél
ritkábban avatkoztak dolgainkba. Szabadok voltunk s fölfedezők
és újat alkotók. Korlátozott sok minden : de a tervszerű tanítás
nem korlátozott s a rendszer Prokrustes-ágya kedvéért nem nyúj
tott hosszabbra és nem kurtított meg senki. Ez a szabadság, mely
annyi örömnek forrása s természetes fejlődésünknek hű dajkája
volt, az óvodával csaknem egészen megszűnt. A társalgásnál, pl.,
az óvónő választja ki a megismerendő anyagot, kérdéseivel meg
köti a kisded lelkének munkálkodását, tanítása alatt csendes ülésre
kényszeríti a kisdedet : szóval korlátoz testileg és lelkileg egyiránt
s belegyömöszöl rendszerének ágyába minden gyermeket. «Ma társalgunk a kutyáról» — ezt mondja a pædagogia elvei szerint ké
szített tervezetünk s mi, ha csak rendkívüli körülmények mást
nem kívánnak, tervezetünk parancsát a legjobb lelkiismerettel
teljesítjük.
De módszertanunk s az erre épített törvény és rendeletek
nemcsak azt szabják meg, mit szemléltessünk, hanem azt is, hogy
a tárgy mely sajátságait s milyen sorrendben? E szerint első teen
dőnk a tárgy bemutatása s a figyelem felköltése. Az előbbi nem
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sok gondot okoz, mert ha egyéb nincs, van csehországi, vagy lipcsei
szemléltető képünk. Magyar kisdednek jó az is. Hanem a figyelem
felköltése már nagy hajjal jár. Ebben a pillanatban minden egyes
kisded lelke sok mással el lehet foglalva, megeshetik, hogy semmi
iránt sem fogékony : figyelmének felköltése я a megszabott tárgyra
irányítása czéljából mesterséges eszközökhöz kell tehát folyamod
nunk. Leggyakrabban használunk egy-más mókát, aztán verset,
mesét. Ezekkel a figyelmet a mélázó gyermekben is felköltjük : de
nagy kérdés, hogy a megszabott tárgyra irányítottuk-e, avagy ön
magunkra, mozdulatainkra, arczbeszédünkre, hangunkra, a versek
lejtésére, összecsengésére, a versek, mesék egy-egy szavára, jelene
tére? És magán a bemutatott tárgyon, képen is mennyi sajátság
igyekszik lefoglalni a kisded figyelmét? Mi biztosit az ingerek ilyen
özöne közt bennünket a felől, hogy a gyermek épen arra figyel, a
mire figyeltetni akarjuk ? íme, már a szemléltetés első lépésénél
mennyi és mily erős gátolója támad a rendszeres szemléltetésnek.
A második lépés : a megnevezés. A bemutatással és figyelem
keltéssel megrohantuk a kisded érzékeit és értelmét. Az érzetek és
képzetek garmadájából hirtelen kiválasztunk egyet : a tárgy nevét.
Ebben a pillanatban a legtöbb kisded csakugyan a tárgy nevére
figyel. Jól esik megszabadulnia az ingerek rohamától s aztán érzi
is szükségét a szónak. De a mi rendszerünk sohasem végez teljesen
jó munkát. A szóképzet átadását, a szó tiszta kiejtését erőlteti s
ezzel a kisdedet elkedvetleníti, a szemléléstől elvonja. A társal
gással, melynél kínoznak, megríkatnak : csak akkor lehet kedves,
mikor véget ér.
Ez a vég azonban messze van. Csak most kezdődik a szem
léltetési düh, mely megköveteli — mint egyik jóravaló módszer
tanunk (a Dömötör Gézáé) mondja, — hogy a kisded szemlélje és
tanulja meg a szemléltetett tárgy mozgását, színét, alakját, nagy
ságát, keménységét, érdességét, hangját, illatát, súlyát, ízét, állo
mányát, hajlékonyságát, ruganyosságát, törékenységét, átlátszósá
gát, fő- és mellékrészeit, ezek helyzetét, irányát, a tárgy használa
tát, termelését, fejlődését, készítési módját, erkölcsi jelentőségét.
A tanultakat aztán ismételtessük s a tárgyat hasonlíttassuk össze,
különböztessük meg. Ez az utasítás nem kiáltó szó a pusztában.
Kisdednevelés czímű egyetlen, derék szaklapunkban akárhány
olyan társalgást találunk, mely csakugyan nem hagy ki a szemlél
tetni valóból semmit. Egyenesen arra törekszik mind, hogy a szem
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léltetés tárgyát teljesen, alaposan megismertesse s a tanultakat
szóba is foglaltassa a kisdeddel. Ennek szegénynek meg kellene
tanulnia 20—30 perez alatt pl. az ágyról ezeket : az ágy butor ;
többféle butor van ; van kis és nagy ágy; az ágyban van deszka,
szalmazsák, lepedő, vánkos, a vánkosban libatoll, paplan, takaró.
Az ágyat megvetik, benne alusznak. Lefekvéskor imádkozunk,
szüléinknek köszönünk, levetkezünk, ruháinkat rendbe rakjuk ;
betakarózunk, kezünket nem takarjuk be, mert megizzadunk ;
elalszunk csendesen ; Isten vigyáz reánk. Keggel fölébredünk,
szüléinknek köszönünk, felöltözünk, megmosdunk, imádko
zunk, reggelizünk, jövünk óvodába. (L. Kisdednevelés 1893.
évi 15. sz.) A papirosgyártásról meg kellene tanulnia a kisdednek,
hogy a papiros milyen színű, alakú ; hogy sima ; a papiros rongyból
van ; a rongyot egy bácsi összeszedi, elviszi egy vagy7 több nagy,
magas kéményü épületbe: a papirosgyárba; ideviszi a vászon-,
gyapjú-, pamut-, selyem- és posztórongyokat. A gyárban a rongyot
megmossák, valamivel megfehérítik, egy géppel kásává aprítják,
ebbe a valódi kásába vagy pépbe enyvet kevernek, ezt a pépet nagy
vastáblákra öntik és nagy vashengerrel megmángorolják. Most még
a papiros nagy ; ezért van egy nagy kerék, melyet a gőz hajt ; ezzel
a kerékkel egy éles kés van összekötve, mely a nagy papirosdarabot
ívekre vágja. (L. Kisdednevelés 1894. évi 6. sz.)
Nem példálózom tovább. Csak annyit jegyzek meg, hogy nem
válogattam sem a legjobbat, sem a legrosszabbat a példák közül.
A teljesség kedvéért nem hallgathatom el azt sem, hogy legújabban
némelyek nem terhelik meg tárgyképzetekkel a társalgást, hanem
egy-két tárgyképzetért —- érdekkeltés czéljából — egy-egy verset
hallgattatnak s tanultainak meg a kisdeddel. Elismerik, hogy a
húsból megárt a sok, de úgy találják, hogy a mézből sok soha sin
csen. Ez a stadium is be van mutatva a Kisdednevelés tavalyi és
idei évfolyamainak pár számában.
Mindezzel szemben újítsuk fel emlékezetünkben azt a módot,
melyen mi a tárgyakkal megismerkedtünk, gondolkodni, beszélni
és nemesebb érzelmek szerint cselekedni tanultunk. Be kell valla
nunk, hogy a mai óvoda társalgásai, beszéd- és értelemgyakorlatai
bennünket nem neveltek. Anyánk kötője mellett, apánk oldalán,
a család, a cselédek, a játszótársak, a játékszerül használt tárgyak
körében, a házban, udvaron, utczán, mezőn az élet és a tapasztalat
volt a mi nevelőnk. Felnőttek ritkán szóltak hozzánk, de beszéltek
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egymással s mi köztük sokszor azt is megtudtuk, a mit pedig nem
kívántak orrunkra kötni. Érzékeinknek mindig volt munkája ; hoz
zánk szólott minden s ha nyelvünknek és képzeletünknek tetszett,
vagy a szükség kívánta, beszéltünk mi a felnőttekkel, társainkkal,
társalogtunk a beszélni nem tudó környezetünkkel is. Közvetle n
forrásból merítettünk mi magunk ; a sült galamb nem repült a
szánkba. Óvók nem tukmálták reánk tudományukat ; apánk, anyánk
felelt, ha kérdeztük. A közvetlenség és saját munkánk — játéknak
hívják — nevelt minket unalom, megterhelés és szajkózás nélkül,
a tudományos rendszert mellőzve mind arra, mire az óvoda társal
gásai nevelni akarnának.
Minket nem vezettek a tárgyakhoz, hogy ezeket megismer
jük s nem vezettek, hogyan ismerjük meg. Mi magunk ismertük
meg a tárgyakat akkor, a mikor és annyira, a mennyire ingereltek,
érdekeltek.
A mi gondolatainkat nem a nevelő irányozta, hanem kép
zeletünk, tapasztalataink szerint irányoztuk s fejlődvén, javítottuk
önmagunk.
Minket beszédünkben sem kötött meg egy-egy nevelő eszejárása; vezetett saját eszünk.
Minket hagytak czivakodni, versenyezni, verekedni, kellemes
és kellemetlen tapasztalatokat szerezni, mert unos-untalan nem
volt sarkunkban egy-egy visszatartó és szabályozó. Nekünk több
alkalmunk volt a tapasztalat-szerzésre, mert sok szabadságot
adó társadalomban s nem az óvoda rendszeres államában növe
kedtünk.
Mi szánhattunk tárgyról tárgyra s megjegyezhettük mindeniknek azt a sajátságát, a melyik figyelmünket leginkább megra
gadta. Önállóságunkat, lelkünk öntevékenységét nem korlátozta, a
felnőttek rendszeres tudására nem erőszakolta senki.
Mi magunk foglaltuk el magunkat és bámulhattunk magunk
elé zavartalanul : ma nevelők szerzik és szabják meg a kisdedek
foglalkozásait s önmagába tekinteni nem engedik egyiket sem.
És ezeket a különbségeket az óvodás és óvodamentes világ
között az óvodai társalgás élezi leghegyesebbre. Én ennek mai
módját teszem felelőssé azért, ha kisdedeink megcsömörlenek a
tanulástól, a kitartó figyelmezéstől és hozzá szoknak a szellemi jártató szalaghoz, az emelő rúd folytonos igénybe vételéhez, az örökös
mások konyháján élősködéshez.
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Egy szóval sem mondom, hogy a beszéd- és értelemgyakor
latot zárjuk ki óvodáinkból. Ezt meg sem tehetnők, mert a játék,
ima, alaki munka, testgyakorlás, vers, mese, dal és a környezet
érzékelése mind-mind beszéd- és értelemgyakorlat. Én csak azt
kívánom, hogy a mikor javítani akarunk kisdednevelésünkön : ne
mellőzzük a régiből a jót.
Adjunk alkalmat a szemlélésre, a tapasztalat-szerzésre.
Engedjük a kisdedet szemlélni, gondolkodni, egymással tár
salogni.
Engedjük, hadd nyilatkozzék önállósága és működjék önte
vékenysége.
Legyen a kisded kisded s ne akarjuk a tárgy- és szóképzetek
tömegével, a mi tudományrendszerünk rátukmálásával értelmét
megterhelni, képzeletét megdermeszteni és kedélyét elhervasztani.
Ne legyünk nyűgei, hanem gyámolítói; akkor segítsünk neki,
a mikor reánk szorul.
A fára nem aggatjuk a virágot és gyümölcsöt. Ne aggassuk a
szellem termékeit sem a kisdedre. Adjunk ingereket neki : megtermi
ezekből önmaga azokat.
Miért akarunk fogalmakat szereztetni és rendeztetni a kis
deddel, kinek érzetek kellenek, hogy belőlök képzeteit megal
kossa ?
Ne fáraszszuk és untassuk a kisdedet előtte ismeretes tárgyak
részletes leírásával ! Hiszen nem akkor szerzi meg pl. az asztal
helyes képzetét, mikor azt részletesen leírtuk, hanem akkor, mikor
a különböző asztalok közt a különbséget és hasonlóságot megta
lálta. Ne azt verjük fejébe, hogy az asztal fa, az asztalnak négy
lába van, stb. hanem szemlélet útján vezessük tudatára annak,
hogy van vas asztal, van két lábú, van kerek tetejű, egymástól
több tulajdonságban különböző asztal, a mi mégis asztal.
Az egyedek, különben is száraz, beható ismertetésével ne
kényszerítsük a gyermeket helytelen egyetemes, föltétien és szük
ségképem ítéletek alkotására, (melyekre amúgy is szer) s melyek
nevelésének tartós és hatalmas gátjai maradnak : hanem adjunk
bő alkalmat neki a részleges, föltételes, szétválasztó, lehetséges íté
letek megalkotására, hogy csak ezek után, ezeket latba vetve térjen
át amazokra. Csak így juthat el az igazsághoz s ennek keresésében
csak így lesz az ő szelleme munkás és csak így talál gyönyörűséget ;
és csak így szabadulhat meg önhittségétől, oktalan makacsságától
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s az erkölcsi fejlődését megakadályozó rideg önzésétől. (V. ö. eze
ket: A kályha fekete. A kályha fehér is lehet. A székről leesel.
A székről leeshetek Almámat megeszem. Almámat od’adom. Almá
mat vagy megeszem, vagy od’adom. A jót megjutalmazzák. A jót
néha megjutalmazzák.)
Hagyjuk el az óvodai társalgás mai módját. Ne részletezzünk,
ne rendszerezzünk, ne definiáljunk. A mit meg akarunk szemléltetni
a kisdedekkel, természetben, mintában, képben tegyük eléjük ; ha
munka-, vagy játékeszköz lehet az illető tárgy: adjuk a kisdedek
kezébe. Egy-két kérdéssel kérjük számon a szemlélet útján szerzett
ismereteket. A nagyobbak mondják el, mit láttak. Ugyanazt a tár
gyat szemlélhessék a kisdedek többször is s mondhassák el nekünk,
ha valami feltűnőt, újabbat láttak rajta. Engedjük a kisdedeket,
hadd beszéljenek egymással, mikor, vagy mi után szemléltek s tár
salgásukba csak akkor szóljunk bele, ha erősen hibáznak és akkor,
ha előbbre haladásukban egy-egy lendítésünknek szükségét érezik.
Arra legyen gondunk, hogy a kisded mindig elfoglalhassa magát s
mi csak azokat vezessük közvetlenül, a kik szemlélni, minden érzé
küket használni az ingerek közepette sem képesek. Örüljünk a
kérdezőknek és feleljünk nékik ; szüntelen kérdezgetésünkkel ne
zaklassuk kisdedeinket. A szemlélés legyen az ő munkájok, a mienk
pedig, a mennyiben szükséges, a szóképzet nyújtása.
így nem kell társalgási tanórát megszabni, tananyagot ki
mérni, előadást tartani, s nem lesz tanítás műhelye az óvoda.
Ne is legyen. Azért, mert Fröbel az alaki munkáinál mér
nökké nevelné a kisdedet; azért, mert a franczia «l’école mater
nelle» olyan fajta társalgásokkal tömi a tudományt a kisdedekbe,
mint a mi óvodáink : járhatunk mi saját lábunkon is. Óvodai uta
sításunk bár elmondja, mi mindenről társalogjunk : nem köt egyet
len módhoz sem. Es mi nem azt akarjuk, hogy kisdedeink ne
ismerkedjenek meg környezetükkel, hanem azt, hogy e megismer
kedés közben maradjanak kisdedek és szeressék meg környe
zetüket.
Játék, légy ura ismét kisdedeink nevelésének !
P eres S ándor.

234

KOVÁTS S. SÁNDOR.

AZ ÉLŐ NYELVEK TANÍTÁSÁBÓL.*
De l'enseignement des langues vivantes ezímmel érdekes kis mü
jelent meg tavaly, mely Michel Bréalnak a Sorbonne-on tartott tíz elő
adásából keletkezett. A művecske teljes ezíme: «De l’Enseignement des
Langues vivantes Conférences Faites aux étudiant en lettres de la Sor
bonne Par Michel Bréal Paris Hachette et Cie 1893. » Ára 2 frank.
Előadásai sajtó alá adásának az volt, mondja előszavában, a
czélja, hogy az élő nyelvek tanítása is hozza meg jó gyümölcsét. A meg
oldásra váró probléma, mely az élő nyelvek tanítói előtt áll, nehéz, az
t. i., miképen lehetne körülbelül egyforma tehetségű növendékek együt
tes munkáját felhasználni a nyelvtanításban a nélkül, hogy az osztály
általános fegyelme felbomlanék.
Nálunk is még sok a zavar és bizonytalanság a nyelvtanítás mód
szereiben. De nemcsak a módszerek tekintetében nincs megállapodás,
hanem még a czélban sincs. Mi az élő nyelvek tanításának a czélja ?
Egyik párt azt mondja, hogy az élő nyelvek tanításának a czélja az elme
gyakorlása, a másik párt meg, hogy a nyelvek tanulásának tisztán gya
korlati a czélja. Melyik pártnak van igaza, sub iudice lis est. Valameddig
pedig nincs egészen eldöntve a czél, a módszer dolgában sem lehet teljes
megállapodásra jutni.
Közölt a Magyar Pædagogia is dorék czikket a nyelvtanításról.**
Ebben a czikkben azonban inkább csak a kezdő nyelvtanítás tárgyalá
sát találjuk. Itt is, ott is, értesítői értekezésekben is jelentek meg a
nyelvtanítás módszerét tárgyaló dolgozatok, melyek sok hasznos eszmét
vetnek fel. — Ámbár a mi pædagogusaink sem maradnak hidegek a
tanítás módjai iránt, mégsem lesz fölösleges munka, ha a magyar pædagogusokkal megismertetem Bréal elveit, melyek megérdemlik, hogy
megszíveljük őket s belőlük üdvös tanulságot vonjunk.
Bréal azon kezdi, hogy kitűzi a modern nyelvek tanításának a
czélját. Két táborra oszlanak a professzorok ebben a kérdésben. Az egyik
fél szerint a modern nyelvek csak az ész gyakorlására szolgáló eszkö
zök. A középiskolának, úgy tartják, nem az a feladata, hogy közvetetlenül életre szolgáló ismereteket nyújtson. Tanítja pl. a latint meg a gö
rögöt, de nem azért, hogy latinistákat meg hellenistákat képezzen. Ez
már az egyetem feladata. Tanítja a mathematikát és geometriát, de a
* Felolvastatott a «Magyar Pædagogiai Társaság» 1894. ápr. 21-diki
ülésén.
** Az idegen nyelvek tanításának módszeréről Theisz Gyulától. I. évf.
5. szám.
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katonatisztek, építészek, mérnökök képzésére már speciális iskolák van
nak. Szintúgy van a modern nyelvekkel is. Nem volna-e visszás dolog,
ha azt várnók a középiskolától, a mit a felső tanítástól, vagy külső
országban tartózkodástól kellene várnunk.
Még ha akarná is a középiskola, akkor sem állna módjában. A mi
szorosan véve lehetséges a magánoktatásban, egyáltalán nem volna
lehetséges népes középiskoláinkban. A tanulók nagy száma, a kevés
számú óra, a tantárgyak sokfélesége, a gyermekek elütő képessége, a más
iskolákból előkerülő rosszul készült növendékek : megannyi akadályok.
Micsoda módszert lehet hát követni ily körülmények közt ? Ott a gram
matika, feladatok, fordítások, betéve tanulni valók, szerzők fejtegetése.
Ennyi az egész. Tanítsuk részletesen, nagy időveszteséggel a kiejtést ?
Mitől jó az ? — A tanulók háromnegyed része nem veszi neki egy csepp
hasznát sem. Hányán mennek Angol- vagy Németországba : tíz közül ha
egy. — A társalgást ? - De hisz társalogni lehetetlen az osztályban.
Csak zavarra és szórakozásra szolgáltat okot. E helyett többet ér, ha
Goethével és Shakespeare-rel ismertetjük meg a tanulót.
A kiket életök körülményei később külföldre visznek, azoknak
nem nagy fáradságukba kerül megszerezniük a beszélés képességét, a mi
alsóbbrendű képesség, mint látjuk a commis voyageuröknél, pinczéreknél, kik pár hónap alatt úgy beszélnek, mint a karikacsapás. Furcsa is
volna, ha tanulóink nem tudnák elsajátítani a mindennapi élet közhelyi
kifejezéseit, elcsépelt szólásmódjait, miután világbámulta művekben
foglalkoztak volt a legnagyobb szellemek gondolataival !
Nem egyszer hallhattuk az effajta argumentumokat.
Hallgassuk meg most, mit szól hozzá a baloldal !
Új az effajta beszéd. Azokban a vitatkozásokban, melyek évekszám
két részre választják a tanárokat, a modern nyelvek hívei mindig szem
előtt tartották a hasznosság elvét. Hogy is lehet fitymálni a gyakorlati
czélt és csak a szellem képzéséről beszélni ? Igazatok volt-e hát, mikor
azt mondtátok, hogy szükséges ránk nézve érintkeznünk a bennünket
környező nemzetekkel ? hogy helytelen volna az ifjúságot tisztán könyv
beli tudásra szorítani, mikor idézitek a szomszédos népek példáját, kik
beszélnek a mi nyelvünkön.
A német és angol élő nyelvek lévén, nem úgy tanítandók, mint
a holt nyelvek. Augustus császár kortársaival nem találkozunk, az bizo
nyos ; de mindennap összeakadhatunk némettel és angollal. Azt mond
játok, ritkán kerül alkalom a beszédre. De ha azt akarjuk, hogy hazánkfia
külföldön is szétnézzen, el kell készítenünk az utazásra. Hogy legyen
kedve külföldre menni, mikor tíz évi tanulás után még a vasúti jegyét
sem tudja megvenni ?
De hát azt mondjátok, hogy könnyű az átmenet az írott nyelvről
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a társalgás nyelvére. Csalódtok. Az átmenet nehéz. Lehetne czitálni
embereket, kik kritikákat írtak Chaucerről, Miltonról s nem tudtak útba
igazítást kérni Londonban a rendőrtől ; annál kevésbbé tudtak volna
beszédbe ereszkedni angolul valamely társaságban. Hogy megértsék, lát
niuk kellett az írott szókat. Saját gondolataikra nem tudták megtalálni
rögtön a megfelelő kifejezést. A ki olvassa az írókat, annak a szók és
nyelvbeli fordulatok maguktól jönnek, csak ismernie kell őket ; a beszé
lőnek magából kell előszednie a szókat és fordulatokat.
Az írott nyelvről a beszélt nyelvre való átmenet helyett a termé
szetes út a beszélt nyelvről az írott nyelvre való átmenet.
Azt mondjátok, híjával vagytok a társalgási anyagnak. De felteszszíik, hogy ti nemcsak grammatikusok vagytok, hanem némileg histo
rikusok, geográfusok, utazók, fokloristák, irodalomismerők, mathematikusok, ki tiltja, hogy ne hozzátok elő az e körökbe vágó tárgyakat ?
Tanult tanítókra nézve, mint ti vagytok, nem valami nehéz társalgásra
anyagot lelni.
Azt vetitek ellen, hogy ha lehetséges is valamely nyelv gyakorlati
kezelését tanítani a magán nevelésben, lehetetlen egy osztályban. Meg
próbáltátok ? Bizonyosak vagytok-e, hogy azoknak a tekintélyes számú
óráknak, melyek 6—8 év alatt rendelkezésiekre állanak, nem lehetne-e
jobb hasznát venni ? Azt mondjátok, a tanító méltósága függ attól, hogy a
tanítás tisztán irodalmi maradjon. De vájjon nem abban van-e inkább
az igazi méltóság, hogy valaki elvégzi a rábízott feladatot ? Az a tanító,
kinek osztálya jól halad, számíthat a növendékek tiszteletére és a szülők
hálájára, holott a legnagyobb irodalmi nevek sem igen emelik fel azt,
ki eredménytelenül tanít . . .
Ilyenek azok a bizonyítékok, melyekkel mind a két fél előáll. Nem
szükséges, hogy eleve kimondjam, melyik nézet tetszik nekem helye
sebbnek. Már sejthetik önök s később még jobban észrevehetik. De azt
előre kijelentem, hogy ez nem azok közé a kérdések közé tartozik, a me
lyekben a többség szava dönt.I.
I. A kiejtés.
Valamely nyelv tanítását három korszakra lehet felosztani. Az
első korszakban a kiejtésre fordítja fő figyelmét a tanár, a másodikban
a nyelvtanra és szótanra, harmadikban az irodalomra.
Világos, hogy e felosztás némileg mesterséges, a mennyiben nem
lehet tanítani a kiejtést anélkül, hogy egyúttal szókat ne tanulhatnánk
és az irodalom semmi esetre sem vége a nyelvtanulásnak. A tanuló hala
dásának foka szerint azonban egyik vagy másik szempont az irányadó.
Ez a három dolog egyaránt szükségesnek látszik, mindamellett, ha fel
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kellene áldozni valamelyiket, a harmadikat lehetne legkevesebb kárral
feláldozni, mert a tanuló később, mikor már emberré lett, mindig ki
egészítheti tudását
(számos példa szól mellette) ; míg ellenben a két
elsőnek elhagyása sok tévedéssel és zavarral jár.
A mi az időt illeti, mikor kell elkezdeni az egyes korszakokat, arra
nézve nem lehet határozott utasításokat adni. Változik a dolog termé
szetesen a körülmények szerint ; fiatal gyermekek hamarább megtanul
ják a helyes kiejtést, mint a korosabb tanulók. De egyet nem ajánlhatok
eléggé a tanítónak, bármilyen legyen is hallgatóságának a természete,
azt t. i., hogy semminemű ürügy alatt meg ne rövidítse az első korsza
kot. Sem annak a félelemnek, hogy lassan halad előre, sem annak a
csalóka reménynek, hogy később majd visszatér rá, nem szabad rá ha
tással lenni. A rossz kiejtés olyan baj, mely végig kíséri a növendéket
osztályról-osztályra és az egész életen.
A kiejtés száraz tanítása, a milyent minden grammatika első lap
jain találunk, éppen nem elég ; gyakorlat kell hozzá, folytonos gyakor
lat. Minden tanulóval ki kell ejtetni a nehéz szót s meg kell dicsérni
azokat, kik helyesen ejtették ki.
Kivánatos volna, ha tanáraink feljegyeznék a leggyakoribb hibá
kat ; ezzel hasznos útbaigazítást nyernének.
A physiologist phonetika némi ismerete nem fölösleges a tanárra
nézve. Ezzel éppen annyit fog nyerni, a mennyit a testgyakorlás tanítója
az anatómiai ismeretekkel. A rossz kiejtés kijavítása nem könnyű dolog ;
ismerni kell némileg a működő szerveket. Nem elég ismételni, sem
kiabálni a szókat, hasztalan emeled fel hangodat, tanítványod nem úgy
hallja a szókat, a mint kiejted, hanem a mint ő ejti ki.
A beszéd és hallás szervei oly szoros viszonyban vannak egymás
sal, hogy a hangot, melyet nem tudunk kimondani, nem is tudjuk füllel
felfogni. Ejtesd ki angollal : Vidor Hugo, bizonyosan Vidor Yougo-t
mond, anélkül, hogy tudná a különbséget.
Fontos szerepe van a nyelvtanulásban a nyclvbeli hangsúlynak.
Ezen az elnevezésen nemcsak a magán- és mássalhangzók kiejtését ért
jük, hanem a hang moduláczióit is. A magas és mély, éles és tompa han
gok változásainak elsajátítása nem haladja meg a gyermek utánzó tehet
ségét. Mivel minden gyermekben megvan az utánzó ösztön, miért ne
liasználnók ki ?
Talán a rhythmus leginkább tulajdonsága valamely nyelvnek.Bizo
nyos népeket, a melyek teljesen elhagyták nyelvöket, föl lehet ismerni be
szédjük melopoeájáról, melyben visszatükröződik az ősök rhythmusa.
Minden német s angol nyelvtanár tudja, hogy a kiejtés megtanu
lásának egyik legjobb eszköze a verstanulás, mert a német prozódia,
mely jobbadán a hangsúlyos és hangsúlytalan szótagok váltakozásán
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nyugszik, nagyban elősegíti a szóknak emlékezetbe vésését. E czélra
gyakorlatul éppen nem kell választani a nagy költők verseit, kár is volna.
Elegendők azok a versikék is, melyeket idegen országban iskolába járó
gyermekek tanulnak. Attól sem kell tartani, ha kissé túlozzák kezdetben
az intonálást; később le lehet szállítani kellő mértékére a dolgot. Ha jó
a vers-felmondás, még jobb a vers-éneklés. Igazán kár, hogy nem karol
ják fel az iskolában. Az énekek sokkal gyorsabban vándorolnak, mint
minden egyéb, ezek a legjobb bevezetői valamely idiómának. Az anya
nyelv szavait is félig énekelve tanulja meg a gyermek édes anyja térdein.
Nézzük most, mekkora rész illeti meg az írást a kiejtés tanításá
ban. Az írás kiegészíti, a mit a fül gyorsabban vagy lassabban felfogott.
A szók jobban megmaradnak a fejben, ha, miután több Ízben hallottuk
őket, látjuk a táblán vagy a könyvben is.
II. Mondattypusok.
Bégebben nyelvtannal kezdték a nyelv tanítását. A többes szám
képzésére, a nevek nemére, a melléknevek megegyezésére vonatkozó sza
bályokat magoltattak a kezdőkkel. E módszer segítségével a tanuló tud
hatott szabályokat, de a szóknak már híjával volt ; a szabályokat nem
használták fel, merő üres keret maradtak.
Egy idő óta haladás állt be. Manapság szókat tanultainak, de ez
mind nem elég az üdvösségre. Különálló szókkal még nem indul moz
gásba a beszéd. A szavak rakásra gyűlhetnek az emlékezetben, de azért
nem leszünk képesek gondolatot kinyilvánítani, vágyat kifejezni, kérdést
feltenni. Mondaton kell hát kezdeni. A mondat azzal, hogy mozgásba
hozza a gyermek gondolkozását, rásegíti, hogy használja az előtte isme
retes szavakat, megtanítja kérdést tenni, feleletet adni, ösztönzi a
beszédre.
Foglalkozzunk mindenekelőtt a mondatokkal.
Az első mondatok arra valók, hogy öntő mintákul szolgáljanak a
gyermeknek, a melyekbe bele öntse gondolatait ; jól meg kell tehát válasz
tani a mintákat, melyeket emlékezetére akarunk bízni. A németben
például két igen elütő szerkezet van, melyeknek a typusa különböző :
egyikben az igekötő elválik az igéjétől s a mondat végére kerül ; a má
sikban megelőzi az igét s egygyé olvad vele.
Mein Vater kommt heute Morgen an.
Mein Vater ist heute angekommen.
A nélkül, hogy szükséges volna megállapodni a szerkezetbeli vál
tozás okainál s elvont terminusokkal magyarázni a szabályt, a tanuló azon
kezdheti, hogy emlékezetbe véseti ezt a két mondattypust. Mindegyik
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deákkal fenhangon ismét,elteti mindaddig, míg valamennyi nem tudja s
míg a legkisebb habozás nélkül ki nem bírják mondani. A következő
leczkén visszatér rájok s újra elmondatja őket. Szóval azon van, hogy
mentői mélyebben bele vésődjenek az elmébe s oly erős gyökeret verje
nek, hogy örökké ott maradjanak.
Az egyhangúság elkerülése végett, hogy még jobban megértesse a
két typus közti különbséget, néhány új körülményt vesz fel beléjök :
Mein Vater kommt heute Morgen mit der Eisenbahn an.
Mein Vater ist heute Morgen mit der Eisenbahn angekommen.
Nem tartom szükségesnek, hogy hosszúak legyenek a mondatok,
de nagyon rövidek se. Hat-hét szó eleinte, vagy egy tizenkettő később,
nem lesz sem sok, sem kevés. Ezek a szavak korántsem terhelik meg az
emlékezetet, sőt az első naptól kezdve némi változatosságot adnak a
leczkéknek.
Miután ezt a mondatot jól kihasználtuk, más ugyanolyan typusú
mon datot vehetünk fel :
Mein grosser Bruder bringt mir etwas mit.
Mein grosser Bruder hat mir etwas mitgebracht.
Ez ugyanaz a szerkezetbeli szabály, csak a szavak mások ; úgy,
hogy a gyermek minden nyelvtani magyarázat nélkül észre veszi a két
mondat terve közti különbséget. Ép oly jól fejébe kell vésnie a második
példát, mint az elsőt.
A harmadik példa még világosabbá teszi a dolgot.
Der Lehrer liest die Lection vor.
Der Lehrer hat die Lection vorgelesen.
S így tovább, igen lassan haladva előre s ügyelve arra, hogy min
den mondat birtokává váljék a gyermeknek s ne habozzék se a szók
rendjében, se a terminusok megválasztásában. A két szerkezet ily módon a
homályos fogalmi állapotból lassan-lassan világos képzeti állapotba megy
áts továbbhaladva világos képzeti állapotból ösztönszerű gyakorlati álla
potba. Néhány leczke után az igekötő elválása elméletének ez a része, mely
oly fontos a németben, nem fogja többé megakasztani a tanulót. A mon
datok, melyeket megtanul s a melyeket maga alkot, e minta szerint
alakulnak.
üreg hiba volna, ha valaki komplikálná az első leczkéket a szók
természetes és logikai rendjéről való magyarázgatásokkal. Majdnem úgy
vagyunk ezzel a logikai renddel, mint az elleniábasság kérdésével : min
denki azt hiszi, hogy a logikai rend a saját anyanyelvének logikai rendje.
A régi nyelvekben, melyekben a szavak rendje nincs előre meg
szabva, az efféle leczkék szinte fölöslegesek. De nem úgy van a dolog a
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modern nyelvekkel, melyekben meghatározott törvények szerint válto
zik a szavak rendje. így a németben a kötőszón kezdődő mondat a vé
gére kivánja meg az igét. A helyett, hogy elvont magyarázatokkal kezdenők, azt javaslom, használjunk először mintákat:
E mondattal :
Wir singen jetzt ein neues Lied,
szembeállíthatjuk emezt :
Wollt ihr, dass wir jetzt ein neues Lied singen ?
Wann ivar es, dass wir das Lied zum ersten Mal gesungen haben?
Dass és als kötőszók, melyek mutatják, hogy a mondat mellékmondat, figyelmeztetnek bennünket, hogy az igét a mondat végére
tegyük.
Azt jegyezhetné meg valaki, hogy rendhagyó igék vannak e mon
datok nagyobb részében. Mivel a rendhagyó igék leggyakrabban fordul
nak elő, elkerülésük annyi volna, mint elkerülni a legegyszerűbb képze
teket. A gyermek különben sem jön miattok zavarba, már abból az
egyszerű okból sem, mert még a rendes ragozású igéket sem ismeri.
A rendhagyó igék ideiglenesen megmaradnak emlékezetében, mint meg
annyi különálló alakok mindaddig, míg rájok nem kerül a sor.
Másik megjegyzésem az, hogy az első mondatok jobbadán idiomásak, vagyis olyas valami van bennök, melyben az idegen nyelv elüt a
francziától. Ámde ha oly mondatokat veszünk, melyek merő utánzatai a
francziának, hozzá szoktatjuk a gyermeket a fordításhoz. A fordítás jó
ugyan a stilus képzésére, de csak később kerül rá a sor ; akadálya azon
ban a kezdetnek. Nem sokat nyom a latban, hogy a gyermek nem tud
világosan számot adni minden szó nyelvtani értékéről. Ha zavarba nem
hozható módon tudja mondatát, megszerzi az öntőmintát s ez a főpont.
Báér majd később is gondolkodni valamely fordulat értelmén. Bizvást
mondhatjuk például neki : Wo gehst du hin ? — Ich komm dir nach.
— Wer will mit ? — Der Wagen fährt hin und zurück. — Die Schildwache geht auf und ab. — Egy angol író, a ki igen okos könyvet írt a
nyelvek gyakorlati tanulásáról, vasúti sínekhez hasonlítja az efféle mon
datokat, a melyeken végig futtatjuk a gondolkozást. Minden nyelvnek
megvannak a maga sínéi, melyeken nem szabad összeütközést okozni.
Csak ily módon lehet megtanulni, valamely idegen nyelven való gon
dolkodást.
Ezekben az első mondatokban fordulnak elő igék, melléknevek,
névmások határozók, prsepositiók. Az efféle mondatokon : Az asztal ke rek, a katedra négyszögletes, a fal magas stb., a gyermek csakhamar
kifárad. Nem így beszél az ember. Könnyen rájön, hogy ezek a mondatok

'

bp{

----- .

'■• '

-----------

-,

^ -------- r i ---------•

AZ ÉLŐ NYELVEK TANÍTÁSÁRÓL.

241

merő szójegyzékek. Igék, névmások, prepozíciók nélkül csak jelentékte
len, fületlen gombot sem érő dolgokat leket kifejezni. Mit gondolnának
arról a sakkozóról, a ki, liogy megmutassa kezdőnek a játékot, az alakok
java részét félreteszi ?
Idiomás mondatok százával vannak. Leket találni eleget a min
dennapi beszédben ép úgy, mint a legelegánsabb stílusban. Nem szabad
sem mellőztetni, sem felkalmoztatni a kezdőkkel, lianem tanítani kell
mindazokat, melyekből a legtöbb hasznot lehet húzni. Pl. : Was ist das
fur ein Ding ? — Wozu braucht man das ? — Wie kommt es dass . ..
E mondatok tartalma épen nem közömbös dolog. Sokszor hibáz
nak, a kik nagyon is tárgyias, vagy ha jobban tetszik, leíró s a gyermek
reális életén kívül eső példákat vesznek. Nem csupán azért van teremtve
a beszéd, hogy így szóljunk : A nap fénybe borítja a mezőt. — A folyók
a tengerbe szakadnak.
A beszéd mindenekelőtt arra való, hogy kife
jezzük vágyainkat, kérdéseinket, akaratunkat. Ezen subjektiv sajátság
nak jó tehát helyet adni, ha azt akarjuk, hogy a tanuló próbálja meg
használni azt az eszközt, melyet rendelkezésére adunk. A hasznosság
teremtette meg, mondja híres versében Lucretius, a dolgok nevét. Vala
mint a szükség volt a szavak első teremtője, úgy ma is a hasznosság
föntartója és terjesztője a beszélésnek.
Senki sem beszél azért, hogy nyelvtani szabályt alkalmazzon. Épen
ez a hibája azoknak a mondatoknak, melyeket oly sokáig taníttattak s a
melyek méltán lettek nevetségesekké. íme egy példa a névmásokra
vonatkozólag, melyet egy gyakorló könyvből találomra kaptam ki : Nem
hallotta anyád énekelni « madarainkat ? — És ez a másik : Az én
kezem fázik, a tied pedig meleg. A legjobb akarat is megfagy ezen értel
metlen és üres mondatok érintésére.
Hogy megismerhettük, a képzeteknek melyik sorrendjéhez kelljen
fordulni, csak gondoljunk egy pillanatig azokra a helyzetekre, melyekbe
a gyermek kerülhet. Először is függ másoktól : sokat kell másoktól nyer
nie. Tanultassuk meg hát vele ezen udvariassági szólásformákat : ('En
gedje meg... Szeretném, h a ... Legyen oly jó, hogy... Hálás leszek,
ha...». — Ekképen udvarias, jó nevelésű, kedves német vagy angol
ember módjára fejezzük ki magunkat, a mi nem megvetendő, mert a
gyermek, ki ily mondatokat tud, sokkal ügyesebben kifejezi magát, ha
alkalma nyílik rá. Ha ily szólamokra tanítjuk, az alkalomtól ösztökélve
azt fogja kérni, hogy egészítsük ki az effajta szótárát.
Másod sorban sokat kell tanulnia a deáknak. Kérdezgetnie kell
tehát: «Mi ennek a tárgynak a neve? — Honnan szerzik meg? —
Hogyan kell vele bánnom ?» — Nem Társalgó könyvet ajánlunk ; az efféle
könyvek abban a hibában leledzenek, hogy annyi dolgot nyújtanak egy
szerre, hogy merőben lehetetlen őket mind megjegyezni. Azt akarjuk,
Magyar P æ dagogia. I I I . 5.
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hogy a deáktól megtanulandó mondatok kevés számúak legyenek, de szol
gáljanak neki kulcsul arra, hogy utánok többet is megtanulhasson.
A gyermek a neki nyújtott minták alapján tizével, százával készít
het mondatokat úgy, hogy főnevet más főnévvel, igét más igével helyet
tesít. Azt mondják, lehetetlen rávezetni a gyermeket a beszélésre ;
szent igaz ; nem rávezetjük őket, hanem kell, hogy beszéljenek az első
pillanattól fogva. Demostlienesnek az actióról való ama neves mon
dása, a beszéd tanulásában is igaznak bizonyul. Mennél többet vársz
tanítványodtól, annál nehezebben halad előre. Ismereteinek gyarapodása
is akadály leszen. Midőn valamely gondolatának a kifejezésére két-liárom
fordulat közt esik választása, idő kell hozzá, míg választ és a beszédre
kerül a sor. Psyhologiai ok is járul még ehhez. Minden tanár tudja, hogy
a félénkség nő évek folytán ; jobban számot tudunk adni a nehézségek
ről, több figyelemmel vagyunk a velünk beszélő füle iránt, magaszeretete is érzékenyebb lett s inkább némák maradunk, csakhogy ne ártsunk
annak a jóvéleménynek, melyet magunk iránt szeretnénk kelteni.
III. A szójegyzék.
Mihelyt a tanulónak bizonyos számú mondattypus lesz a fejében,
beáll annak a szüksége, hogy a mondatokban megtanult szavakat variálja
és szótárát gazdagítsa. Itt van a helye a szójegyzéknek.
Hosszú ideig tanakodtak azon, mily szempont szerint kell elkészí
teni ezeket a szójegyzékeket, mert tévedés volna azt hinni, hogy ez
valami új találmány. Minden korban tanultak szógyűjteményeket.
A középkorban, mikor a latin bizonyos tekintetben még élő nyelv volt,
az iskolákban a latin szóknak hosszú sorát tanulták meg betéve. A dolog
tehát igen régi ; az lehet még csak a vita tárgya, hogyan kell osztályozni
a szójegyzékeket. Egymás után használták az abécés, etymologiai és tár
gyi sorrendet.
Az ábécés sorrendet használták a középkorban kiváló szeretettel.
Fölösleges bizonyítgatnom, milyen fölszínes ez a rend, mily kevés támasz
tékot nyújt az emlékezetnek.
Az etymologiai sorrendnek nagy a pártja. De én azon hiszemben
vagyok, hogy ez a rend nem való kezdőknek s arra az időre kell halasz
tani, mikor a deáknak már elegendő nyelvbeli ismerete lesz. Öreg hiba
volna, ha akkor használnék, mikor még a nyelv tanulásával van elfog
lalva. Más szóval az etymologia azok számára való, a kik már tudnak.
Hátra van hát a tárgyi sorrend, a mely legalkalmasabb a gyermek
nek s a mely legjobban megfelel a képzetek kapcsolatának. Összefoglal
ják például a családra, iskolára, bizonyos mesterségekre vonatkozó
szavakat. De nem mulasztom el hozzátenni, hogy ezek a szavak ne
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maradjanak soha holt anyag állapotában, hanem már tudott mondatba
kell foglalva lenniök s kell, hogy bele legyenek vonva a beszélgetésbe.
Nehézséget okozhat, a mire figyelni kell, hogy ugyanegy szónak
többféle jelentése lehet. Eyen esetben legjobb kétszer-háromszor megtanultatni azt az egy szót. így teszünk anyanyelvűnkben is és a legtöbb
ször észre sem vesszük. (Analógiák a magyarban : havát amicus és monacbus, ég cælum és ardet.) A beszéd értelme szerint más-más tárgy
jelenik meg elménkben. A nyelvtanítót arra utasíthatom, hogy nem kell
visszatérnie az előzőleg már megmondott jelentésekre, hanem minden
alkalommal más meg más kategóriába osztassa a szót. Ha elsoroljuk a
házi állatokat Hahn lesz a kakas neve, lia lövőfegyvert veszünk a
kezünkbe, Hahn a puska vagy pisztoly kakasa lesz, lm vízvezetékről
beszélünk, Ifalui a csavart fogja jelenteni.
Szöveg használatát nem győzöm eléggé ajánlani. A szövegnek
magok a tanulók lesznek a megszerkesztői, a tanító segedelmével. A mon
datok, a melyekbe bele van szőve a szó, lesznek az emlékezetnek legjobb
támogatói ; a mondatok által a szó bele vésődik és le kötődik. Először
kiejtik fennhangon, aztán leírják a füzetbe, végül megtanulják betéve.
Valahányszor az emlékezet abban a veszélyben van, hogy elveszt vala
mely szót, megtalálja, ha rátér arra a szövegre. Ily módon tudomást vesz
lassankint a gyermek arról, hogy idegen nyelven beszél. A tanár meg
lehet arról győződve, hogy tanulói hallgatag ellenőrei lesznek előadásá
nak, pedig jóformán nem is tudják, hogy németül tanulnak. Száraz
nyelvtani szabályok és szójegyzékek soha sem vezetik rá erre a gyerme
ket. De rá fognak jönni, ha képesek lesznek kiejteni jól-rosszul azt, a mi
mondani valójuk van. Külföldre került munkások, kereskedők rendesen
gyorsan tanulnak, mert kevés számú fordulattal beérik, melyet százszor
elmondanak napjában. Ezen a műveleti alapon lehet elsajátítani egymás
után az egész idiómát. Nem balomra gyűjtött, hanem kevés számú, de
jól fegyelmezett és begyakorlott szóra van szüksége a nyelvtanulónak,
hogy zavarba ne jöjjön miattuk.
Jól tudom, hogy erről a módszerről néha megvető hangon beszél-,
tek, mint a mely nem igen tudományos. De talán senkinek sem lesz
kifogása a modern philologia egyik legtudományosabb emberének, Schu
chardt Hugónak a neve ellen. Ha valamely idiómának megtanulása és
tudása nem pedig elemzése forog szóban, Schuchardt az épen most tár
gyaltuk módszer mellett nyilatkozik. Másrészt olyan ember is nyilat
kozott előttem, mikép járt el új nyelvek tanulásában, mint Scliliemann,
a hires régiségbuvár, a ki napjainkban legtöbbet utazott és legtöbbet
érintkezett idegen népekkel. Az ő eljárása is ugyan olyan, azzal a különb
séggel, hogy az ő eljárása érettebb értelemnek való.
«Módszerem, így szólt, abban áll, hogy sokat olvasok fennhangon,

de nem fordítok, minden nap egy órát szentelek az olvasásnak, össze
foglalást írok az engem érdeklő tárgyakról, ezeket kijavíttatom a tanító
val, megtanulom betéve s a kijavítás után másnap felmondom.»
Schliemann ily eljárással úgy megerősítette emlékező tehetségét,
hogy mint mondá, ámbár természettől gyönge volt, három hónap múlva
húsz lapnyi angol prózát tudott felmondani nyelvtanítójának (Schliemann
hollandiai születésű volt). Ily módon tanulta meg aztán a francziát, spa
nyolt, olaszt, oroszt, modern görögöt, lengyelt, svédet és arabot. Hinnünk
kell hát, hogy a módszer jó volt, jó volt legalább a rendes használatra,
mert be kell vallanom, hogy a végczélnak híjával volt az érdemes régiség
búvár. Mindjárt meglátjuk, hogyan tehetünk szert erre a végczélra.
IV. A nyelvtan.
«There is nothing which, strictly speaking, can be called the be
ginning of a language. It is a globe, the geography of wich commences
anywhere».*
Egy angol író ezen egyszerű megjegyzésének minden tanító eszé
ben kellene forognia. Látjuk, mint beszélnek kezdetekről, elemekről,
mintha bizony a nyelvtani fejezetek képviselnék a természetnek sajátos
tervét. Elég megfigyelni a beszélni kezdő gyermekeket, hogy meggyőződ
jünk, milyen keveset törődnek ezek a beszédrészekkel.
Mindazáltal eszem ágában sincs, hogy agyonüssem avagy fitymál
jam a nyelvtani oktatást. Párhuzamosan kell haladnia a gyakorlattal,
először arányosan elosztva, azután a haladás mértéke szerint terjedel
mesebb, behatóbb módon. Beszéljünk hát egyet-mást a nyelvtanról.
Nyelvtan tanulása nélkül is lehet nyelvet tanulni, de ki vagyunk
téve annak, hogy minduntalan megbotlunk. Ismerek idegeneket, kik
gyakorlat útján tanultak meg francziául ; de hiszen hemzseg is hibáktól
a beszédjük. Az idő rendesen csak megrögzíti bennök hibás szókötésöket.
Lessing, a ki nem szerette a francziákat, példát nyújtott Biccaut de la
Marliniére nevű lovagjában : Auf die breite Platz. — Ik bin sein' von
seme Freund. Különösen a német nyelvben szükséges elméleti tanul
mány, mert sok sajátos nehézsége van, minők a nemek különbözősége,
a névragozás sokfélesége, a præpositiôkkal kifejezett különböző ese
tek stb. A német nyelv megállott ugyanis azon útnak a közepén, mely a
synthesisről az analysisra vezet. A német jobbadán elvesztette végzeteit,
de valamennyit még sem vesztette el. Olyan hangszerhez hasonlít, me* A n y e lv n e k , a szó szoros é rte lm é b e n , el le h e t m o n d a n i, hogy n in c s
kezdete. O ly an , m i n t a földgöm b, m e ly n e k fö ld ra jz á t b á rh o l m e g le h e t k e z 
deni. — P re n d e r g a s t, T h e mastery o f l a n g u a g e .
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lyen a húrok egy része hiányzik, de azért a művész el tudja rajta ját
szani régi darabjait. A kik hozzá vannak szokva a hallásához, alig veszik
észre az ürességeket, mert a belső hallás pótolja őket. Vagy, hogy más
hasonlattal éljünk, a német nyelv olyan, mintegy nagy i\r, a ki bár sokat
elvesztett vagyonából, folytatja régi életmódját és nem vet ügyet a fény
űzésén esett hiányokra.
Hogy a német nyelv tanításában könnyebbekké tegyük a nyelv
tani leczkéket, általános elvül azt ajánlhatom, hogy az alkalmazás módja
előzze meg a nyelvtani szabályokat. A szavakból, szólásmódokból, mon
datokból, melyeket fejőkben bírnak, előre látják a törvények hatását,
melyeknek aztán csak formulázását kell megtanulniok. Hogy példák
legyenek a kezök ügyében, csak saját emlékükhöz kell fordulniok.
V. Az olvasás.
Módszerünknek van gyönge oldala is, melyet meg kell ismernünk,
hogy résen lehessünk s idején megtegyük a szükséges óvintézkedéseket.
Az imént ismertettük módszernek nagy hibája van. Ha nem ügye
lünk rá a kellő időben, tanítványunk nem halad többé előre. A tanuló
ara bizonyos számú szócsoportnak, mely megfelel az első szükségletek
nek ; rendelkezik egy sereg fordulattal, melyek segítségével kifejezheti
gondolatát egyszerű alakban. I)e ez csak a kezdet, mely után semmi újat
nem szerez s egy helyen vergődik. Ez a bökkenője azoknak a módsze
reknek, melyeket szélűben hirdetnek falragaszokon : Három hónap alatt
megtanítok németül bárkit. Jhírki megtanul angolul huszonöt leczke
alatt. Megtanulják valóban, de oly szüköcskén, hogy csak igen korlátolt
használatra elégséges,
Uj segedelemhez kell tehát fordulni, az olvasáshoz.
Kétféle olvasásmód van, egyik mélyre ható, melynek czélja az,
hogy minden kétséget, minden homályt eloszlasson ; a másik gyorsabb,
felszínesebb, a kurzív olvasás. Használni kell mind a kettőt egyaránt,
némelykor ugyanegy szövegnél, az elsőt kivált az osztályban, a másikat
otthon. De akár kurzív, akár mélyebbre ható legyen az olvasás, olvasás
nak kell maradnia, nem szabad időt fecsérelni a fordítás lassú kidolgozá
sával. Még nem jött el a fordítás ideje, bár közeledik az órája.
Azt nem tanácsolom, hogy a tanárok olyan olvasmányokra fogják
a növendéket, melyekben a fiatal angolok és németek nem találnának
gyönyörűséget. Olyan olvasmányokat kell elővenni, melyek egyenest az
ifjúság számára készültek. Csak keresni kell az oktatásra vagy az ifjúság
szórakoztatására szánt művek között. Választék van elég, válasszuk a
legjobbat. A Royal Readers vagy a Lesebücher csinos gyűjteményt képez
nek. Sőt tovább is mentek. Néhány tanár, abból az igen egyszerű meg
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figyelésből indulva ki, bogy szívesebben olvasunk újságot, mint könyvet,
angol és német újságot alapítottak a középiskolák számára. Vannak
benne politikai újdonságok, vezérczikkek, különféle események, anek
doták, betűrejtvények, hirdetések : mindent a német vagy angol sajtótól
vesznek kölcsön.
Jó gyakorlatúi szolgál, midőn a tanulók kissé már előrehaladtak,
ha időről-időre a tanár olvas fel valami könnyű szöveget. A tanár előre
megmagyarázza a szókat, melyeket a tanulók nem ismerhetnek. Miután
egyszer-kétszer elolvasta, felszólítja a tanulókat, mondják el, a mit meg
jegyeztek. Többet ér még a felolvasásnál is, ha a tanár maga beszél el
valamit, mert szemét hallgatóságára függesztheti, láthatja, melyik rész
let érdekli őket s melyik okoz nekik zavart, segíthet gesztussal, meg
szakíthatja az elbeszélést kérdésekkel.
Ha merném, ajánlhatnék más eszközt is, mely ma már ugyan divat
ját múlta, de szintén megvan a maga érdeme. Ez az eszköz német vagy
angol szövegnek puszta másolása. Egykoriban igen használt eljárásmód
volt az, hogy másolták annak az Írónak a művét, a kinek a stílusát utá
nozni akarták. Ez eljárásmódnak fényes példáit idézi az irodalomtörténet.
Ha idegen nyelvről van szó, még liaszonhajtóbb az íróval való ezen szo
ros érintkezés.
Végre jön a recitálás. Mint Stapfer megjegyzi egy helyen, egyetlen
egy oldalnak alaposan és végleges emlékezetbe vésése többet ér, mint
húsz annyinak az olvasása. Azonkívül korántsem gáncsolom a párbeszé
des jeleneteket, sem a színdarabokat. Buzgó tanár kezében ez hatalmas
versengéseszköz.
Azt vetik fel a most leírt olvasásmód ellen, hogy a mindennapi,
közönséges beszédet, nem pedig az írók szép és gazdag nyelvét ülteti a
gyermek fejébe. Minthogy szerintem alapos tévedés van ebben az ellen
vetésben, hadd álljak meg egy perczenetre.
Nem hiszem, hogy lényeges különbség volna az irodalmi és a
mindennapi társalgás nyelve között. Sőt azt tartom, hogy ez a két nyelv,
némi módosítás kivételével, egy nyelv, s hogy a legbiztosabb eszköz a
nagy írók megértésére és élvezésére az, ha kezdetben tisztán ki tudjuk
fejezni a közönséges gondolatokat. Bármily széles, bármily magasztos
legyen is az irodalmi nyelv folyása, forrása s örökös megújulása a közön
séges beszédben van. Ha megpróbálná egy magáért létezni, hamarosan
elszáradna. «A legmagasztosabb költészet, mondja France Anatole, sza
vakkal fejeződik ki s a beszédtől függ. Nincs sem külön urodalma, sem
törvényes járuléka, tárgyait szüntelenül a próza köréből veszi, s soha
sem tud bezárkózni kijelölt határaiba.»
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VI. A fordítás.
Eddigelé azt mondtam: Kerüljük a fordítást, tanítsuk magában és
magáért á nyelvet. De eljön a pillanat, mikor tanítványaink eléggé mes
terei lesznek az idegen idiómának. Akkor a fordítás elfoglalja majd
helyét gyakorlatainkban, a mely hely annál hasznosabb lesz, mert elemi
nehézségek nem állják majd utunkat.
Fordításon egyaránt értjük magát a fordítást és a feladatot. Beszél
jünk először a fordításról.
A fordítás, toll a kézben, fej a tenyéren, mindenek előtt stílus
gyakorlat. Iskoláinkban a latin tanár egyúttal a franczia (nálunk rende
sen a magyar) tanár lévén, egyik nyelvet a másikkal tanítja. A latin
segítségével tanítja növendékeit a franczia nyelv szavainak és fordulatai
nak a megválasztására és kezelésére. Bátran föl lehet tenni minden
franczia nyelvi tanárról, hogy mikor a latint látszik magyarázni, akkor
is, sőt még inkább, a franczia lebeg a szeme előtt. Ugyanígy járhat el az
angol vagy német nyelv tanára is, ámbár több nehézséget talál útjában.
Lássuk, melyek a modern nyelvek sajátos nehézségei, összevetve
a régi nyelvekkel. Olyan kérdés ez, melyről még alig beszéltek valamit,
holott megérdemli, hogy komoly vizsgálat alá vegyék.
A míg pusztán egyik modern nyelvről egy más modern nyelvre
való átmenetről van szó, a fordítás minden nagyobb fáradság nélkül
megesik. Napjainkban a nemzetek között oly folytonos képzetcsere van,
hogy egyik nemzet kifejezései majdnem egészen megfelelnek a másikéi
nak s hogy sokszor ugyanazon kifejezése van az észak-európai ember
ugyanazon gondolatának, mint a dél-európaiénak.
De bezzeg máskép áll a dolog, a mint a tulajdonképeni irodalom
mezejére lépünk. Mennél jobban beleönti a szerző egyéniségét művébe,
annál kényesebb munkát kíván az interpretálás. Shakespere, Milton,
Shelley, Klopstock, Goethe, Heine egy lapjának a fordítása van legalább
is oly nehéz munka, mint Sophokles, Vergilius vagy Horatius egy lap
jának a fordítása. Sőt jobban fontolóra véve a dolgot, azt hiszem, hogy
amaz még nehezebb feladat, mert ott annyi a zavar és a lép a fordítóra
nézve, a mennyit a klasszikus mintákon dolgozó műfordító nem ismer.
Sokszor tűnődtem magamban, honnan ered az a sajátos nehézség s öre
gében elfogok sorolni néhány okot, melyek megjelentek agyamban.
Első sorban is modern nyelveinkben koránt sincs a szavaknak oly
szabatosságuk, mint az antik nyelvekben. Tekintetbe kell itt venni a
géniuszból! különbséget. Az ókor népeinek szükebb látókörük volt, az
erkölcsi és természeti világról, de tisztább. Ezért nyelvük is józanabb és
tömörebb volt. Tekintetbe kell venni azon kívül a kritika munkáját is,
mely háromszáz esztendő óta kinyomozta és meglatolta a szövegek

I

248

KOVÁTS S. SÁNDOR.

értelmet. Azt is meg kell még gondolni, liogy a régi nyelvek fejlődésük
határáig eljutván, a szavak, miként a gyűjtemények üvegszekrényeiben
őrzött érmek, nincsenek kitéve a forgalom okozta kopásnak, sem a jelen
tésbeli változásnak, a melyet a történelmi események idéznek elő. Ezek
hez az első okokhoz más okok is járulnak, melyek a modern gondolkozás
formájából erednek. Ez a forma általában szövevényesb, finomultabb.
Az emberi nem tapasztalata hosszabb lévén, az ó-korban ismeretlen min
denféle találmányokra, intézményekre, szokásokra czélzások mind meg
változtatják és elhomályosítják beszédjét. Mennyi a nehézség JeanPaulnak vagy Carlyle-nak egy-egy lapján ! Mikor vers forog szóban, a
rím, a mi a régiek előtt ismeretlen volt, még nehezebbé teszi a feladatot.
Vegyünk ehhez még egy utolsó súlyosbító körülményt : a holt nyelvek
mindenkire nézve holt nyelvek, míg élő nyelvről való fordítás sok olvasó
szeme elé kerül, kikben az eredetinek minden sora, minden szava emlé
ket ébreszt fel.
VII. A modern nyelvi tanár.
Bréal kilenczedik conférence-ában a tanári vizsgálatokról, a
vizsgálati követelmények kibővítéséről és a modern nyelvi tanár
szerepéről beszél. Ez a théma nem tartozik ugyan szorosan a modern
nyelvi tanításhoz, s kivált, midőn ismertetésről van szó, bátran
elhagyhatnám ; de nem hagyom el még sem, mert sok olyan tanács van
benne, a mit meg kellene szívelnünk saját tanárképzésünk érdekében.
A fejtegetett eszmék nálunk is irányadóul szolgálhatnak a franczia és
német nyelvi tanárok kiképzésében. Mivel tanárjelöltekhez van intézve,
okulást szerezhetnek belőle a mi tanárjelöltjeink is.
Miután foglalkoztunk a diákokkal, miért ne foglalkoznánk kicsi
nyég a tanárokkal ? Az itt a kérdés, mennyiben szükséges kibővíteni a
vizsgálati követelményeket, hogy jó német és angol nyelvi tanáraink
legyenek?
Nyilvánvaló, hogy a követelményeknek mindenek előtt s mindenek
fölött a modern nyelvre kell vonatkozniuk, még pedig a társalgás és
irodalombeli nyelvre. A német irodalom Lessingtől, az angol irodalom
Skakespere-től az alapja, még pedig elég széles alapja a vizsgálatnak. De
mily mértékben kell visszatérni az előzőre és ismerni az irodalom kez
deteit? Néhány szót hadd mondjak erről a kérdésről, a melyek, úgy
vélem, nem kevernek engem tanár létemre gyanúba.
Míg az előtt kevéssel vagy úgy szólván semmivel is beértük, most
attól tartok, túl megyünk a mértéken. Mivel a német filológusok
programmjukba vették az ó-francziát és a középkori irodalmat, nekünk is
úgy kell-e tennünk? Nekünk is ismernünk kell-e Wolfram von Eschenbachot, mint ők ismerik Chrétien de Troyes-t?miis tanuljuk a közép és
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az ó-németet, mint ők az ó-francziát és a provencal-t ? A helyzet nem
ugyanaz. Az ó-francziának specziális érdeke van az idegenre nézve ;
mert mintegy kétfelé szakadt láncz közepének a darabja. A latin és a
modern franczia a láncz két vége : a közöttük levő középkor kiegészíti a
lánczsort. Régi irodalmunknak még más vonzó ereje is van az idegenre,
azoknál a számos és szerencsés utánzatoknál fogva, melyek létrejöttek
nálok a XIV-ik századtól Wielandig és Wagnerig. A chansons des gestes
és a kerek asztal regényeinek régi franczia hősei töhhé-kevéshhé elvál
tozott alakban fellépnek Németországban is. Uhland útján a Rajnántuli
iskolák valamennyi diákja ismeri Roland és Fierabras életének epizód
jait. De viszont nem egyenlő a haszon, hogy ismerjük azt az irodalmat,
mely a Nibelungen énekeken kívül kölcsön vett irodalom.
Joggal követelik, hogy tanárainknak legyen némi fogalmuk a nyelv
múltjáról ; de vannak fokok ebben a múltban, és strassburgi Gottfriedig
vagy a minnesängerekig vannak állomások, melyek közvetetlenebbül
vonatkoznak a modern időkre. Ha a jelölt biztossággal tudja magyarázni
Luthernek a német városok tanácsához irt levelét, melyben iskolák
alapítására hívja fel őket (1524) eléggé bizonyságát adja a nyelv történe
tére vonatkozó ismereteinek. Azt hiszem, ennyivel he lehetne érni.
(Brassó)
Iáováts S. J ános .

NÉPISKOLÁK, KÖZÉPISKOLÁK, EGYETEMEK.*
Azok a nagy mozgalmak, melyek ép a jelen évtizedben Európaszerte mindenütt az iskolázás újjáalakítására törekednek, egy fontos
jellemző vonásban találkoznak. Mindenütt egész összeségében felölelik
az iskolázást s egy épületnek tekintik az egész iskolát, az elemi iskolától
kezdve a polgári és középiskolán át az egyetemig, mely épületnek egyes
emeleteit nem lehet átalakítani a többiek megbolygatása nélkül.
Az elméleti tervezetek is, a gyakorlati roformalkotások is egyaránt
tanúskodnak ez egységesítő tendentiáról, mely az egyes fokok minél
nagyobb differentiálódása mellett is magukat e fokozatokat egy egy
séges continuum részei gyanánt fogja fel. Ily egységes építésre, úgy
látszik, szükség is van a megelőző évtizedeknek hatalmas részletmun
kássága után, mely különösen a népiskoláról és a középiskola külön
böző fajairól gondoskodott. Ennek természetes következménye az
* Volksschulen, höhere Schulen, Universitäten, wie sie heutzutag ein
gerichtet sein sollten, dargelegt von Dr. Julius Baumann, о. Prof. v. Philo
sophie it. Pädagogik пн der Universität Gottingen. — Göttingen, Vanderhoeck á Ruprecht, ISU.'i. IVi I. Ara 2,40 márka.
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is, hogy most ez egységesítés kedvéért a megelőző évtizedek organisáló
munkájától kevésbbé érintett egyetemekre, a nagy épület hatalmas be
tetőzésére is nagyobb mértékben irányul a figyelem, és előreláthatólag
a jövő század első tizedeit az egyetemek reorganisálása fogja elfoglalni.
Angliában, Francziaorsziígban már is erősen döngetik a hagyományos
egyetemek érozkapuit, Németországban is a középiskolák reformálgatása
mellett folytonosan fenhangon emlegetik az egyetemek reformját is —
s tegyük hozzá, hogy ezekre nézve ép az évszázados veszteglés folytán
sokkal mélyebbrehatók a követelések is, sokkal radikálisabbak lesznek a
változások is.
Ily egységesítő, összefoglaló contemplálás eredménye, mely végre
mégis leginkább az egyetemre nézve lép fel ujítólag, —- az előttünk levő
könyv, Baumannak, a göttingai philosopkiaprofesszornak «Volksschu
len, höhere Schulen und Universitäten » ez. könyve is.
Midőn azt mondjuk, hogy e könyv tényleg ily egységesítő, össze,
foglaló contemplálás eredménye, nem egészen az igazságot mondtukAzt kellene helyesebben mondanunk, hogy ily egységesítő áttekintést,
illetőleg tervezetet szeretne nyújtani, de e törekvését alig-alig bírja keresz
tülvinni. Sikerül neki ugyan bizonyos áthidaló kapcsokat találni az égjük
és a másik iskolanem között, de híján van egy egységes fogalmi conceptiónak, mely mélyebb pædagogiai princípiumokban gyökerezve, az egész
iskolaintézményt egy nagy nevelő-continuumnak tudná tekinteni, mely
nek egyes egymásba folyó részeit adnák az egyes fokozatok. Kénytelen is
azért, mint látni fogjuk, minden egyes iskolafokozatnak más-más alapot
vetni, és az egyes alapok között nemcsak a kellő eszmebeli összefüggés
hiányzik, de sokszor oly alapra rakja az egyik iskolanemet, melj’re
épannyi joggal alapíthatnék a másikat is, úgy hogy az egyes iskolák spe
cialis jellege ezekből nem válik ki a kellő következetességgel, de viszont
közös elemeik is elmosódnak egy kissé, legalább az elvi alapvetés dol
gában.
De azért e munka nagyon is megérdemli a vele való foglalkozást.
Egy széles műveltségű író reflexióit nyújtja, kinek éber szeme van a
modern civilisatio részéről az iskolára háramló feladatok iránt, s a ki
különösen a mai egyetemek hiányait érzi és érti, s ezekre nézve nehány
igen megszívelendő javaslattal lép fel.
A munka nem oszlik fejezetekre, hanem rövid bevezetés előre
bocsátásával — egymásután folytatólagos előadásban tárgyalja a nép
iskolát, a középiskolát (érintve benne a leányiskolát is) és végre az
egyetemet, s a három iskolanem mindegyikének a köny\nek egy-egy
harmadrészét szenteli.
Az említett rövid bevezetésben hangsúlyozza az író, hogjTaz isko
lák összeségének szervezésére kell kiterjeszkednie, mert nem lehet itt egy
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részletet az egészből kiszakítani. A gymnasium kérdését nem lehet tár
gyalni az egyetem kérdésének bolygatása nélkül, mert a gymnasiumok
feladata lévén az egyetemre való előkészítés, mellettük mindig azon inté
zeteket is szemügyre kell venni, a melyekre előkészítenek. Másfelől az
egyetemek alakulása visszahatott a gymnasiumokra is, mert a gymnasiu
mok tanítóit az egyetem neveli. A gymnasiumokat továbbá nem lehet
tárgyalni a nélkül, hogy fel nem vetnék azt a kérdést, hogy ezek legye
nek-e az egyetlen, egyetemre készítő intézetek. Viszont nem tárgyalhatni
a gymnasiumok kérdését a nélkül, hogy bele ne vonják az elemi oktatást
is, mely alapjukat teszi, s így magától támad az a kérdés, külön elemi
tanítást igényel-e a gymnasium vagy pedig egyforma legyen-e az vala
mennyi iskola részére ? Az országos iskolaintézményeket tehát elejétől
végig együttesen kell szemmel tartani és megvizsgálni, milyen szervezetüeknek kell lenniök, hogy a mai világfelfogásnak és életberendezésnek
megfeleljenek.
Az előkészítő vagyis elemi iskolai oktatásnak is ez álláspont sze
rint kell alakulni. Az iskolának első sorban arra kell az ifjúságot képessé
tennie, hogy beléphessen abba a világba, a melyet maga körül talál. De
mit talál maga körül ? Melyek a mi modern életünknek azon sajátságos
vonásai, melyek annyira meggyökeresedtek, hogy annak a szilárd alap
nak tekinthetjük, melyen tovább kell építeni ? Baumann négy ily voná
sát találja a modern civilisatiónak, a melyeken az iskolának és mindenek
előtt az elemi iskolának fel kell épülnie. Az első vonás a modern világnak
az a törekvése, hogy a maga erejének nyilvánítására és jólétének szerzé
sére mennél több eszközt teremtsen, s e töx-ekvésének sikeres volta külö
nösen a modern természettudomány és technikától függ. Második vonása
az a törekvés, hogy ereje nyilvánításának és jólétének eszközeit minél
egyenletesebben terjeszsze el a társadalom valamennyi tagja között.
Harmadszor a szellemi élet sokféle alakban és változatban nagy
lendületot vett, a mi abban is mutatkozik, hogy minden egyes ember
hathatós módon együtt munkálkodik az állam és község javára, és hogy
minden egyes ember mintegy maga magát kormányozza és nemcsak
mások vezetésére van bízva. Végül minden téren, mind a vallás, mind a
művészet és tudomány terén, de az élet egyéb alakulásaiban is bizonyos
általános, a rend fentartásáról gondoskodó törvényeken belül lehetőleg
sok szabadság is található.
E sajátságoknak megfelelőleg kell hogy alakuljon az elemi okta
tás is. Mindenekelőtt a természettudománynak kell benne nagy szerepet
vinni, mert rajta alapszik mindenben a technika. Nagy helyet kell benne
engedni a socialis törekvések ismertetésének is, de benső összefüggésben
a természettudománynyal és technikával. Az állam iránt és az állami
életben való részvét iránt fel kell kelteni a kellő érzést. A vallásnak is
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individuális alakulásaiban helyet kell kapnia a nevelésen belül, még pedig
magától értlietőleg teljesen a vallásszabadság szellemében, mert minél
nagyobb szabadságot engedtek e téren, annál virágzóbban és gazdagab
ban fejlődött mindig a vallásos élet. De vele jár a tudomány szabadsága
is, mely egyik fó'alapfeltétele a modern civilisatiónak, mert csak a tudo
mány szabadsága juttatta oly nagy virágzásra a modern természettudo
mányt is, valamennyi socialis törekvések ez alapját.
De lehetséges lesz-e a nép nagy tömegét bevezetni mind e sajátos
ságokba, úgy hogy az iskola képesítse rá, hogy e viszonyok között mozogni
tudjon ? A kérdés tehát az, mennyire bízzunk a nevelés hatalmában ?
Mennyit várhatunk tőle, mennyit nem ? Baumann e kérdés vizsgálatá
ban részint egyes nagy gondolkodók véleményére, részint bizonyos nép
nevelési adatokra, valamint a geniek fejlődéstörténetére is hivatkozva,
kissé felszínes és zavaros okoskodással a következő, keveset mondó ered
ményhez jut. A nevelés korántsem tehet mindent, és a hol nagy meglepő
eredményeket idézett elő, ott okvetetlenül megvolt mindig a kellő tehet
ség és természeties feltétel is, melyek azonban a nevelés ébresztő hatása
híján egyáltalában nem vagy legalább nem úgy fejlődhettek volna, mint
a hogy fejlődtek. A nevelés mindenhatóságáról tehát, melyet a XVIII.
század hirdetett, le kell mondani.
Ha tehát ilyképen csak mérsékelt várakozásokat fűzünk a nevelés
és oktatás hatásához, mit állapítsunk meg nevelésczélul a népiskola szá
mára ? A szülék e kérdésre valószínűleg azt felelnék, hogy a gyereket oda
kell nevelni és oktatni, hogy majdan becsületes és önálló módon átjus
son a világon. S e gondolat feltétlenül helyes. Az első szempont tehát az,
hogy csak olyant nyújtsunk a népiskola növendékének, a mi élete útján
elősegíti. S minthogy a legtöbben gyakorlati pályákra mennek, csak arra
kell gondolni, hogy mire szeretne egy iparosmester tanonczában számí
tani. Aligha egyébre, minthogy egészséges, jókedvű legyen, kedve legyen
a munkához, és ne legyen nagyon ügyetlen keze, ha nem is tud még
semmit azokból a kézfogásokból, melyeket az illető munka sajátossága
megkíván. Kívánja majd továbbá, hogy tudjon tisztességesen Írni, olvasni,
számolni, és ha lehet rajzolni is, és a mennyiben minden mesterségben
bizonyos természeti tárgyak feldolgozásáról van szó, tudjon ezekről is
annyit, hogy meg legyen a szükséges kiinduló pontja a specialis eljárás
módok megértéséhez.
Hogy az elemi iskola ezt növendékeivel tényleg el is érje, tudnia kell,
hogy a gyermekek természetének fővonása az, hogy valamit tegyenek, vala
mit teremtsenek, míg az intellectualis ösztön a dolgok megértésére eleinte
még háttérbe szorul. A gyermekek teljesen beérik avval, ha megmutat
ják nekik, miképen tegyenek valamit, és boldogok, ha utána csinálhat
ják. Azért korántsincs kizárva, hogy míg a gyermekek így a dolgokkal
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elbánnak, lassanként hozzájáruljon a megértés is. Ha nyelvre akarjuk a
gyermekeket tanítani, nem szabad tán az egyes hangokat physiologies
magyarázgatni (ki is akarná ?), meg sem értenék, hanem azonnal utá
nunk kell mondatni az előre mondott hangokat. Ha nem találják el azon
nal, akkor megmutatjuk nekik a szájformát és utánoztatjuk velők. Ren
desen hamar eltalálják és nagyon örülnek a sikernek. Ep így áll a dolog
az írás tanításával is, mely szintén mutatásból és utánacsinálásból áll.
A számolást is első sorban utánzás (?) útján kell tanítani. Ha majd szá
molás közben maguk vetik fel kérdést, hogy miképen függnek itt össze
a dolgok, akkor megkaphatják hozzá a gondolkodáson alapuló belátást is.
Látjuk, hogy itt Baumannál sok tekintetben elavult didaktikára
akadunk, a min nem is csodálkozhatunk valami nagyon, ha megtudjuk^
hogy a népoktatási dolgok körül főforrása, melyre maga is hivatkozik, az
öreg Gräfe, a 40 es és 50-es évek e bőbeszédű, többnyire inkább széles,
mint mély pædagogusa, kinek «Die deutsche Volksschule» czímü köny
vét Schumann elevenítette fel újabban.
Hasonló módon
folytatja Baumann —- kell a népiskolában a
természettudományt is tárgyalni, melynek lassanként a népiskola főtár
gyává kell lennie, már azért is, mert a természettudomány alapja a tech
nikának, és az elemi iskola czélja az, hogy oly hivatásokra neveljen,
melyek a szó tágasabb értelmében technikus hivatások. Mint a népiskolai
tanítás alkalmas segédeszközeire rámutat Baumann az angol «science
primer» gyűjteményre, mely «Naturwissenschaftliche Elementarbücher»
ezírnén Trübnernál, Strassburgban is megjelent és a mely gyűjtemény
nek egyes, a természettudományok különböző ágait feldolgozó részei
csupa elsőrangú angol természettudósoktól erednek.:: E könyvecskékben
ugyan részben több anyag van, mint a mennyit az elemi iskola nyújt
hat, de a feldolgozás módja mintaszerű és alapját teheti a felsőbbfoku
középiskolai tanításnak is. Mindig egyszerű és szemléltető módon kell a
természeti jelenségeket bemutatni, még pedig mindig lehető szoros kap
csolatban a mindennapi élettel. így lesz lassanként a természetismeret
főtárgygyá a népiskolában, de evvel nincs kimondva az, hogy annak kell
a gyermek idejéből is a legtöbbet elfoglalnia, hanem csak elő kell készí
teni a gyermekekben a fogékonyságot azon tárgyak iránt, melyekkel
* E kitűnő könyvecskéket (10—11 van ilyen), melyek az összes ter
mészettudományi disciplinákat feldolgozzák (ehemiát, pliysikát, physikai föld
rajzi, astronomiát, geológiát, mineralogiát, zsologiát, botanikát, és physiologiát), a magam praxisa alapján is ajánlhatom segédkönyveknek az alsóbbfoku
oktatásban. A könyvek szerzői között vannak oly előkelő tudósok, mint
Huxley, Geikie, Lockyer, Balfour Stewart, Roscoc stb. Igen jó dolog volna,
ha e könyvecskéket egytől-egyig a mi irodalmunkba is átültetnék.
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későbben kell foglalkozni. Az írás, olvasás, számolás azért ne szenvedjen
mellette, hanem csak azzá legyen, a mi sajátképi feladata. Rendesen
elfelejtik ugyanis, hogy ez nem önczél, hanem csak eszköz. Ez eszközök
höz okvetetlenül hozzá kell járulnia a rajznak is, mely bizonyos alakbeli
vonatkozások kifejezésére ép oly szükséges, sőt sokszor szükségesebb,
mint az írás. Ha az utóbb mondottat szem előtt tartjuk, akkor az írás
megbecsülésében más mértéket fogunk alkalmazni, mint eddig alkalmaz
tunk. Nem fogunk többé oly óriási súlyt helyezni arra, hogy minden gyer
mek orthographiée tudjon írni.
Az írás, olvasás, rajzolás, számolás és az említett természetismertető, illetőleg szemléltető oktatás mellett fontos a kézügyességtanítás is.
Ehhez hozzájárul a nemzeti nyelv és irodalom bizonyos elemeinek isme
rete. Ez utóbbin csak annyit kell érteni, hogy a nemzeti írók azon költői
vagy prózai munkáit kell már a népiskolában is megismertetni, a melyek
általánosan megérthetők és a melyek a nép között már eddig is elterjed
tek. A földrajzból mindenekelőtt saját vidékükkel és hazájokkal kell a
gyermekeknek megismerkedniük, a történelemből is első sorban a nem
zeti történelem főeseményeit, de a szomszéd népek történetének is főbb
részleteit kell tanulniok. Fel lehet őket világosítani arról is, hogy az
emberiség története milyen régi, hogy sok százezer évre nyúlik vissza.
Másfelől elő lehet adni a legújabb kor történetét is.
Mindehhez hozzá kell járulniok bizonyos nemzetgazdasági ismere
teknek is, a minőket az angoloknak (pl. Jevonsnak) ily nemzetgazdasági
elemi könyvei tanítanak. Némi jogi ismeretekbe is be kell vezetni a gyer
mekeket, különösen az adás-vevést, öröklést, végrendelkezést, közadókat
stb. illető jogi intézkedésekbe. Meg kell velők továbbá ismertetni az
országos és községi alkotmánynak is főbb vonásait.
A gyermekeket tehát ezek szerint be kell vezetni az irás-olvasás,
rajzolás, számolás, természettudomány, földrajz, történelem, nemzetgazdasági, jogi és politikai ismeretek elemeibe — kérdés, hogy ne tart
sunk-e még szemük elé egy életeszményt is ? Ne legyen-e a szó szoros
értelmében moraloktatásuk is ? Baumann azt hiszi, hogy már a népiskolai
oktatásnak egész rendszerében, a mint ő azt contemplálja, benne van
egy gyakorlati életideál, t. i. az, melv szerint az ember erkölcsi feladata,
hogy erejét saját fentartására és a közös használatra is kellően kifejtse.
A gyermekek — xigy hiszi — az ő tervezete szerint csupa oly dolgot
tanulnak, a mely előkészíti őket a jövő életre is, s így eléggé kelthető
bennök az a gondolat, hogy a tanultak alapján majdan becsületesen és
önállóan kell a világon átjutniok. De azért bizonyos külön erkölcsi uta
sítások is adhatók.
Minő állást foglaljon a népiskola a vallással szemben ? Baumann
azt hiszi, hogy azt, a mit ő kíván, a kellő módon tanítják, akkor az, a
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mit vallásos érzületnek nevezünk, magától is támad a gyermekekben.
De azért hadd kapjanak bizonyos, az egyes felekezeteknek megfelelő val
lásoktatást is, de ez inkább csak előkészítés legyen, hogy a későbbi, tel
jesebb felfogása a tulajdonképi vallásos eszméknek, termékeny talajra
essék. Ki végezze a hitoktatást? Baumann azt ajánlja, hogy minden fele
kezet a maga papjával végeztesse, és több eléggé nyomós érvet hoz fel a
mellett, hogy ne a tanítóval végeztessük azt is. Azonkívül a vallásszabad
ság, a minden vallás tisztelésének vonása, mely modern világfelfogásuukat jellemzi, megkivánja azt is, hogy a gyermek a maga vallásán kívül
ismerje főbb vonásaikban a többi létező vallásokat is, és ezért azt javasoljaBaumann,hogyabbana főkönyvben, melymint olvasókönyv magában
egyesítse az egész népiskola tárgyi anyagát, meglegyen a főbb vallások
nak rövid vázlata is. Egy, legfeljebb két ily törzskönyvnek szükségességét
nagyon hangsúlyozza. B., elitélve azt az eljárást, hogy minden tantárgy
nak meglegyen a maga könyve, a mi nagyon szétforgácsolólag hat a
gyermek elméjére.
Ezekben állapítja meg szerzőnk körülbelül a népiskolai oktatás
követelményeit, még pedig a mondottak nagyjában állanak, mind a fiú,
mind a leányiskolákra.
De a népnek, azaz a nép alsóbb rétegeinek, a paraszt és munkásosztálynak is összes művelődési szükségleteit nem elégíti ki még ily nép
iskola sem, már azért sem, mert az a népiskolai tanítók általános
panasza értelmében a népiskolából korán kilépő gyermekek már 14—15
éves korukban is ép olyanokká lesznek, mint az öregek, kik ily nép
iskolai oktatásban nem részesültek, és innét van az, hogy az alsóbb néprétegek, különösen a munkásosztályok oly alacsony erkölcsi fokon áll
nak. De erényhez, erkölcsösséghez, művelődéshez mindenekelőtt idő
kell, mint már az ókor is tudta. A kiknek tehát nincs szabad idejük,
azoknak kell hogy a társadalom szabad időt szerezzen. Az erkölcsi sze
génység rendesen az értelmi szegénység következménye. Az értelmi sze
génység pedig a szegényebb osztályoknál onnét van, hogy testi erejük anynyira igénybe van véve a munka által, hogy nemes üdülésre vagy szellemi
foglalkozásra már nem jut idejük. A műveltebb, vagyonosabb osztálynak
tehát mindenekelőtt arról kellene gondoskodni, hogy az alsóbb osz
tályoknak több szabad idejük legyen. Azonfelül több továbbképző
iskoláról kellene gondoskodni, a melyekben az iparos és föld
míves tanulók legalább 18 éves korukig tovább művelődnének. Bizo
nyos tekintetben ily továbbképző iskola vagy legalább is ily iparos
hivatásokra előkészítő iskola volna a polgáriskola is. A továbbképző isko
lában nagyobb tere juthatna a nemzetgazdasági tanításnak is, de lehető
elkerülésével minden controvers kérdésnek.
A mi az elemi iskolai tanítók képzését illeti, annak előkészítő isko-
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Iája lehetne a polgáriskola. Erre következnék a szakszerű képzettség
nyújtására egy seminariumi cursus.
Végül felveti Baumann azt a kérdést, hogy a népiskolai oktatás
csak a népnek szól-e, mely további oktatásban nem részesül, vagy pedig
szolgáljon-e az elemi művelődés forrásául a tovább művelődő, azaz min
den műveltnek szánt ember számára is. Minthogy Baumann szerint a
népiskola czélja -— miként mondtuk — az, hogy bevezesse növendékeit
elemi módon a civilisatio fentebb leírt főbb pontjaiba, és kívánatos, hogy
minden 14 éves fiú ezekbe be is legyen vezetve; magáitól ered a felelet,
hogy minden gyermek — kivétel nélkül — legyen 14 éves koráig ily
népiskolában. Egyelőre ugyan bizonyos nehézségekkel jár az, hogy a
műveltebb osztályok gyermeke 14 éves koráig együtt legyen az alsóbb
rétegek gyermekekivel ; roppant nehéz dolog már az is, hogy tanulmá
nyaikban párhuzamosan haladjanak, minthogy a műveltebbek többet is
foglalkozhatnak otthon gyermekeikkel, mint a munkásosztályok. Ez azon
ban idővel javulni fog, ha a socialis átalakulások majd több időt juttat
nak a munkásosztályoknak.
Egyébiránt a gyermekeknek e teljes együttléte már azért is kívá
natos, mert ez próbájává is lehetne annak, hogy ki alkalmas felsőbb isko
lára. E próbát B. szerint a következő kérdéstől kellene függővé tenni.
A kérdés az — úgymond — hogy vájjon a gyermek 14 éves koráig túl
nyomóan technikus-theoretikusnak mutatkozik-e, azaz, hogy vájjon eléje
mutatóttaknak utánzására képes-e inkább, és csak ebből fakad aztán
értése, vagy pedig theoretikus-technikus-e, azaz gyorsan fog-e fel és csak
a begyakorlásra szorul-e inkább. A népiskolában — úgy hiszi Baumann —
sok gyermek ül mai napság, aki egyenesen oly iskolába való, mely maga
sabb műveltség adására törekszik, és viszont a középiskolák alsóbb osz
tályaiban sok oly gyermeket találunk, kiket az tesz szerencsétlenekké,
hogy tehetségük lényegében technikus-theoretikus, és az iskolák jellemé
nek megfelelőleg úgy bánnak velők, mintha theoretikus-technikusok
volnának.
E megjegyzéssel fejezi be Baumann a népiskolára vonatkozó fejte
getéseit, illetőleg javaslatait. Látjuk az előbbiekben adott kivonatból is,
miképen igyekszik a modern civilisatio elemeinek belevonásával bizo
nyos elvszerű alapot adni fejtegetéseinek, de azt is látjuk, hogy ezt mind
untalan elejteni kénytelen és alig találja meg a kapcsot az egyes nép
iskolai disciplinák között. Azt is érzi B., hogy a népiskolát nem szabad
pusztán a középiskolákra előkészítő iskolának tekinteni, de hogy miké
pen kellene az iskolát csakugyan az egész népnek bizonyos, a mainál
sokkal magasabb fokig haladó művelőeszközévé tenni, arra kielégítő fele
letet nem tud. De azért tagadhatatlan, hogy Baumann könyvének ezen
népiskolai része különösen ott, hol az említett vonatkozás a modern
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civilisatio jellegére erősebben lép előtérbe, valamint ott is, hol a nép
alsóbb rétegeinek müveltséghiányait emlegeti, sok oly figyelemreméltó
gondolatot pendít meg, melyeket következetesen, nálánál sokkal követ
kezetesebben végiggondolni nagyon érdemes dolog volna.
Kár, hogy a népiskolára vonatkozó fejtegetéseknél sokkal kisebb
értékű az, a mit Baumann a középiskolákról mond.
(Folytatjuk.)
W aldapfel

J ános.

A MAI GÖRÖG KÖZÉPISKOLÁK.
Hatvankét éve annak, hogy Görögország a majd 400 évig tartó
ozmán uralom betegségéből lábbadozni kezdett. Körülbelül 3000 éves
rendkívül változatos történetének alig képzelhetnénk szomorúbb, sötétebb lapjait, mint a minőket a török uralom szaka töltött ki. Az új
királyságra, mely Ottó bajor herczeg királylyá kiáltásával 1832-ben szü
letett meg, súlyos idők vártak. Az elmaradottság kiköszörülése kétszeres,
sőt többszörös erőfeszítést követelt tőle, de zsibbadt erejével, kimerített
forrásaival s áldozati készségével az egyenlőtlen küzdelem világos tuda
tában kellett síkra szállania s az tudvalevőleg sohasem volt növelő
eleme a lelkesedésnek. Az uttörés keserves munkáját úgyszólván csak az
akarat ereje tudta hat évtizeden át folytatni a szakadatlan nehézségek
s az eredménytelenség sok oldalról előbukkanó jelenségei közepette.
Táplálta s megóvta azt a végső csüggedéstől a nemzet fényes múltjának
a jövőbe is átszürenkező biztató képe, táplálta az erős, sőt s z í v ó s nem
zeti érzés és szellem, melyet idegen népek sűrű betelepedése s évszáza
dok esélyei sem voltak képesek megtörni ; megóvta és kitartásra ösztö
nözte a lmzafiság, a Patriotismus csüggedetlen áldozatra készsége, mely
a külföldön gyűjtött vagyonból oly mértékben adózott a nemzeti hala
dás szent czéljaira, a minő a jövő reménytelenségéből kitelni nem szo
kott. A hol az állam a ,non possumus‘ küszöbéhez ér, ott a Patriotismus
veszi kezébe a haladás munkáját. Egyes gazdag hazafiak vagy még éle
tükben (sokszor névtelenül) vagy végreudeletileg járulnak a közművelő
dés czéljainak előmozdításához. Ilyen önkénytes adományokból épült
még 1837-ben az egyetem s a polytechnikai Múzeum, a Bapßiixeeov
(gymn.), ,Aptráxstov (felsőbb leányiskola), az \lxao/jp.sia stb. Ma Görög
országnak 35 gymnasiuma s majd negyedfélszáz u. n. hellén iskolája van.
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A) Az első középiskolák alapítása.
A naupliai középiskolát az 1883. évi decz. 3-kán kelt kormányrendelettel állították föl ; az egyiket, az alsóbb felét ('EXhjvcxáv a/oXetou) * a tanulók számához képest 3—4- osztálylyal (xAáascs), a fölsőb
bet (yufivaatov) egyenlőre legalább kettővel (r«ç£«). Hetenkint egy egy
osztályra 24—26 órát szántak.
A hellén iskolában ('Л7/ . oyo).síov) tanítandó tárgyak : Különösen
az új- és ó-görög s a két utolsó osztályban a latin nyelv is, azonkívül a
vallástan, számtan (áped-fiijTtxíj), és szépírás.
A gymnasium tárgyai : Az új és régi görögön kívül a latin, franczia és német nyelv, továbbá vallástan, történelem földrajzzal, mennyi
ségtan (/jtaárj/xarixá), s a természettan, chemia és a természetrajz alap
vonalai.
Az igazgató és a tanárok díjazása a két iskola megnyíltától szá
mított utólagos havi részletekben a fölállítandó egyházi pénztárból (cino
то ouarrftrjaotievov ’FxxXrjaiaoTcxov rafisiou) annak fölállításáig pedig
előlegképen a kormányzóság kincstárából történt.
Az 1835. évi április 6-án kelt kormányrendelet a már Athénben,
Naupliában és Syrában fönnálló hellén iskolák- és gymnasiumokon kívül
még tíz hellén iskola haladéktalan fölállítását rendeli el Naupliában,
Spartában, Kalamasban, Patrasban, Mesolongiban, Amphissában, Lamiában, Chaleisban, Hydrában és Tënosban.
A tënosi iskola költségeit az Evangelistria-templom jövedelméből
fedezik, a többi kilenczét ideiglenesen az egyházi pénztár vállalja el,
valamint annak terhére maradnak az athéni s naupliai hellén iskolák s
gymnasiumok is.
Ezen iskolák épületeiről ugyanazon rendelet értelmében az illető
községek gondoskodnak. A hol berendezett épületek nincsenek, hogy
az előadások megkezdése nyugodtan és rendben történhetnék, ott az
egyházi pénztár fizesse — úgymond — a házbért a jövő évre Tënos
kivételével, a hol a fölállítás gondja a föntebb megjelölt helyi jövedel
meket terheli.
Elrendeli Siphnosban a hellén iskola utolsó osztályának fölállítá
sát a sziget jövedelméből, s a mennyiben az nem elég, az egyházi pénz
tárból.
* A mi algymnasiumainknak vagy inkább polgári iskoláinknak
felel meg.
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B) A hellén iskolák s gymnasiumok első szervezése.
(1837. jan. 12-kén kelt kormányrendelettel.)*

I. Hellén iskolák. ('EXXïjvtxà <r/oXeia.)
A hellén iskolák legelső czélja, hogy a gymnasiumokra előkészít
senek. A szerint állapítandó meg a kölcsönösség s a tanítás terjedelme
és módja. De azért a nevelés végződjék be bennük s valami teljes egész
legyen tígy, hogy míg egyrészt az ifjúság megfelelő tudományos képzé
sét czélozza, addig másrészt legyen tekintettel az olyan ifjakra is, a kik
a hellén iskolából egyenesen az életbe lépnek vagy olyan foglalkozásra,
mely gymnasiumi készültséget nem kíván.
A hellén iskola három osztályból áll, de a körülmények szerint
kettőre is korlátozható azok száma. A hol gymnasium is van, ott a hellén
iskola avval egyesítendő.
Minden osztálynak megvan a saját tanítója (dtdúaxaloq) akkor
is, ha a tanulók nagyobb száma folytán egy osztály két vagy több
szakaszra {rfryfiúra = párhuzamos osztályok) különül. A legfelsőbb
osztály tanítója az egész hellén iskola élén áll, s czíme : ayoÁú/iyrjq.'
A hol gymnasium is van a hellén iskola mellett, ott ezt is a yofivaauipyrjç
igazgatja; a hellén iskolai legfelsőbb osztály tanítója azért megtartja
ugyan a ayoh'utyrfi czimét és kötelességeit, de mindenkor a yufivaatápyrfi
fölügyelete alatt.
A tanítás tervezete.
A hellén iskolák tárgyai : A hellén nyelv a réginek az újhoz való
vonatkozásában, vallástan (xarrjyrjirts) és biblia (íená íaropia), földrajz
és nemzeti történelem, szépírás, számtan, a természettan s a természet
rajz elemei, zene, rajz, franczia nyelv, s a latin elemei azoknak, a kik
gymnasiumra készülnek.
I.
Osztály. 1. A hellén nyelv etymologikus grammatikája (12 órá
ban hetenkint). — 2. Biblia, ó- és új-szövetség (2 óra). — 3. Hellas
rövid földrajza (3). — 4-, Számtan, a négy alapművelet, törtek, tizedes
törtek, a módszeres számításokig {y.éyfn г elv fie&óócov), s különösen a
* E rendelet értelmében egyelőre fönmarad az addig fölállított öt
gyrnn. és huszonnégy hellén iskola. Ha azonban az egyházi s a közkincstár
engedi, s valódi szükség kivánja, több középiskolát is állítanak föl, akkor
is első sorban hellén iskolát.
Az 1885. nov. 26-dikán kelt miniszteri rendelet szerint a jövőre
nézve csak azok nevezhetők ki hellén iskolai igazgatókká, a kiknek böl
cselettudományi vagy theologiai képesitésiik van a nemzeti egyetemről.
19 *
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gyakorlati és fejbeli számítás (3 óra). — 5. Szépirás minták szerint
(2 óra). — 6. A természetrajz (3 óra). — 7. Franczia nyelv elemei
(4 óra). — Olvasás- és szavalás-gyakorlatok. Összes heti óraszám : 29.
II. Osztály. 1. Hellén nyelv, alak- és mondattan, nyelvjárások
(12 óra). — 2. Vallástan (2 óra). — 3. A régi történelem s Hellas tör
ténete (3 óra). — 4. Európa földrajza (2 óra). — 5. Számtan a módsze
res számításoktól az algebráig (3 óra).— 6. Szépirás (2 óra). -— 7. Fran
czia nyelv (4. óra). — 8. A természetrajz folytatva egész végig (3 óra).
Összes heti óraszám : 31.
III. Osztály. 1. Hellén nyelv-, mondattan és szóképzés (12 óra). —
2. Mondattan s szerkesztések az új hellén nyelvben (3 óra). — 3. Anthropologia s ethika elemei (2 óra). — 4. Eóma története, s a közép- és
újkori történelem főbb részei (3 óra). — 5. Földrajz, a világ többi ré
szei (2 óra). — 6. Algebra és mértan elemei (3 óra). — [7. Latin nyelv
elemei azoknak, a kik gymnasiumba akarnak föllépni (3 óra)]. —
8. Franczia nyelv (4 óra). — 9. Kísérleti természettan elemei (3 óra).
Heti órák összege : 32.
Olyan hellén iskolákban, melyeknek csak két osztályuk van :
I. Osztály. 1. Hellén nyelv (12 óra).— 2. Biblia és vallástan
(4 óra). — Földrajz (3 óra).— 4. Számtan (3 óra). — 5. Szépirás (2 óra). —
Természetrajz (2 óra).— Franczia nyelv (4 óra). Heti órák öszszege: 30
II. Osztály. 1. Hellón nyelv (12 óra). — 2. Szerkesztéstan (3 óra).'
— 3. Anthropologia és ethika (1 óra). — 4. Történelem (3 óra). —
5. Földrajz (2 óra). — 6. Számtan és algebra (2 óra). — 7. Mértan és
természettan (2 óra). — 8. Szépirás (1 óra). — 9. Franczia nyelv (4 óra).
— 10. Latin nyelv (2 óra). Heti óraszám összege : 32.
A hellén iskolai tanítás folyama 3 évig tart. Tehát a 3 osztályú
hellén iskola mindegyik osztályára egy, a két osztályúra pedig egy és fél
óv esik.
A hellén nyelv elméleti tanításával némi gyakorlati is össze van
kötve egy hellén könyv segítségével, mely fokozatosan vezeti rá a tanuló
kat az olvasásra úgy, hogy az által elsajátítják a helyes kiejtést az olva
sásban, az ügyességet a hallottak elmondására, könyv nélkül betanult
darabok tetszetős bemutatására, s eleinte egyszerű, majd összetett és
végül összefüggő beszéd szerkesztésére.
A történelem tanításának legfőbb czélja, hogy bevésődjenek a
tanulók emlékezetébe a legfontosabb események, nevek s időbeli adatok,
a tanítás szorítkozzék a mellőzhetetlen és a gyönyörködtetőbb dolgokra
s folyton tekintettel legyen arra, hogy gondolataik szabad kifejezésére
szoktassa a tanulókat ; a tanítók mutassák meg mindenkor térképeken
azon helyeket, melyekről szó van, kössék össze a földrajz tanulmányát a
többi különféle ismeretekkel, különösen a természetrajzzal.
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Minden hétköznapon a tanítást könyörgés előzi meg énekbe fog
lalva, melyet vagy az összes tanulók egy közös teromben együtt énekel
nek, vagy mindegyik osztály a saját előadótermében. Vasár- és ünnep
napokon pedig jelenjenek meg az istentiszteleten valamely e czélra
kijelölt templomban.
Az előadások nyáron d. e. 7, d. u. 3 órakor, télen pedig d. e. 8,
d. u. 2 órakor kezdődnek. Szerdán és szombaton délután szünetelnek.
Szünetórákban és szünetnapokon a tanítók fölügyelete alatt testgyakor
latokat vagy más gyakorlatokat végeznek a tanulók. E czélra az iskolai
épületben vagy akár máshol is valamely megfelelő hely készítendő.
Csak a hellén nyelv tanítható egymásután két órában, a többi
tárgy csak egyben. A latin nyelv tanítása mindig délelőtt az utolsó órá
ban történjék, hogy a kik nem tanulják, haza mehessenek.
Az iskolái év beosztása. A tanulók fölvétele. Vizsgálatok.
Érdemjegyek.
Az iskolai év a hellén iskolákban szeptember 15-dikén kezdődik.
Az első félév attól fogva februárius 27-dikéig, a második pedig márczius
13-dikától julius 15-dikéig tart.
A meghatározott szüneteken kívül csakis a vasárnapokon s a ren
deletileg kijelölt ünnepeken szünetelnek az előadások.
Fölvételre oly tanulók tarthatnak számot, a kik azon iskolákból
melyekbe jártak, szabályszerű bizonyítványt hoznak s jó magaviseletén
kívül mindazon szükséges előismeretek elsajátítását kimutatják, melye
ket a népiskolákban tanítanak.
Osztálymellőzés (ugrás) csak oly tanulónak engedhető meg, a ki a
hellén iskola előző osztályai anyagának pontos ismeretét ki tudja mutatni.
Ez esetben a fölvételt vizsgálat előzi meg az iskola összes tanítói előtt.
Az igazgató akkor Írja be a tanulót, miután az lefizette a beírás
díját, s határozott Ígéretet tétet vele, hogy jó magaviseletét fog tanúsí
tani, engedelmeskedni fog fölebbvalóinak s szorgalmasan fog iparkodni.
Minden félév utolsó hetében nyilvános vizsgálat van. Előtte össze
foglalva át kell ismételni a félév alatt tanult anyagot. A második félévi
vizsgálat egyúttal az egész évi egyetemes vizsgálat is.
A vizsgálatok az igazgató, az illető tanító s a fölügyelőség (i<popelá) meghívott tagjai jelenlétében folynak. A tanulók szülőit és gyám
jait nyilvános hirdetés útján hívják meg ; de mindenkinek szabad azokon
jelen lenni.
Minden tanuló köteles a vizsgálatokon megjelenni s csupán beteg
ség vagy más kényszerítő okból maradhat el róluk. Ha az olyanok, a kik
szükség nélkül maradnak el, az iskolaszolga fölszólítására sem jelennek
meg, a vizsgálatból kizáratnak.
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Minden részrehajlás kikerülése végett a fölügyelőség tagjai jelölik
ki az év folyamán előadott tanulmányokból a vizsgálat tárgyát tevő részt
vagy darabot.
Egy osztályt háromszor ismételni nem lehet.
A szorgalom és előmenetel jegyei : хаХ.Шта, хаХм$,оуедо'х хаХшs,
fierои».;, цет/попати, xaxwç. (Kitűnő, jó, alig jó, elégséges, alig elégsé
ges, rossz.)
A hellén iskolák tanítói.
A hellén iskolák tanítóitól a gymnasiumi tanulmányok elvégzésén
kívül megkívánja a szabályrendelet, hogy gyakorlatilag is kiképezzék
magukat a tanításra vagy valamely hellén vagy más magán iskolában, a
hol ugyanazon tárgyakat tanítják. Egy gymnasium igazgatója s összes
tanárai előtt folyó vizsgálaton irásbelileg is, szóbelileg is ki kell mutatniok, hogy a megkivántató ismereteket megszerezték.
A vizsgálat követelményei ezek :
«) Beszéljenek s írjanak tisztán és biztosan új hellén nyelven,
behatóan ismerjék annak grammatikáját, ismerjék az ó-görög nyelvet
annyira, a mennyire a gymnasiumban tanítják.
ß) Ismerjék a latin grammatikát általában s különösen annak
etymologikus részét, helyesen tudjanak latinra fordítani valamely görög
darabot, a minőt föl szoktak adni a gymnasiumi fölső osztály tanulói
nak, a kik egyetemre lépnek; ismerjék a verstaut s könnyen tudják ma
gyarázni Cæsar, Cornelius Nepos vagy Ovidius Metamorphosisainak egy
részletét.
j) Tökéletesen ismerjék a számtant és mértant, a mennyire a
gymnasiumban tanítják, a földrajzot, kivált Hellasét és Európáét, a bib
liát és vallástant, a régi és új történelmet, különösen Hellasét, Rómáét
és Európáét, a természettörténet, természettan, anthropologia és etliika
általánosabb és fontosabb részeit, a franczia nyelvet, azonkívül a zenét
és rajzot.
A vizsgálat jegyzőkönyve fölterjesztendő a vallás- és közoktatásügyi minisztériumhoz, mely ahhoz képest határoz a fölött, alkalmazzák-e
a jelöltet tanítói foglalkozásra vagy se.
A vizsgálat és a kinevezés közötti időt a jelölt tanítói gyakorlatra
fogja fordítani akár mint segéd valamely hellén iskolában, akár mint
magántanító. Ezen idő alatt egész kinevezéséig évenkint rendes bizo
nyítványt be kell mutatni működéséről a vallás- és közoktatásügyi mi
nisztériumnak. A gyakorlat idejének letelte után a jelölt gyakorlati
vizsgálatot tesz, melyen Írásbeli megoldásra föladatokat kap általában
a módszerekről s különösen a tanítás némely akadályairól ; azonfölül,
hogy bizonyságot nyújtson gyakorlati képzettségéről, maga vezeti a
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tanítást s javítja a tanulók dolgozatait. A vizsgálat jegyzőkönyvét szin
tén föl kell terjeszteni a vallás- és közoktatásügyi minisztériumhoz ; az
nevezi azután ki a jelöltet, miután a király jóváhagyását megkapta. Egy
jelölt sem terjeszthető föl kinevezésre, ha erkölcsössége és vallásossága
felől kétségek vannak.
A gymnasiumra képesített tanárok bármikor elnyerhetik a hellén
iskola tanítói állását.
A hellén iskola I. osztályának tanítója havonkint 120 drachma
(-—frank) a II. oszt. 150 drachma, a III. oszt. 180 drachma fizetést kap.
Ezen fizetés öt évenkint ötödrészszol emelkedik, míg a 250 drachmát
el nem éri. A kiknek már magasabb fizetésük van, azok azt kapják foly
tatólagosan csonkítatlanul.
Fölügy előség.
A vallás- és közoktatásügyi minisztérium alá rendelt fölügyelő
bizottság (iipo/isía) a kormányzó elnöklete alatt áll egy képzett papból,
a polgármesterből s két polgárból, a kiket a közgyűlés választ. E bizott
ság tagjai a hellén iskola tanítói nem lehetnek. A hol kormányzó nincs,
ott a polgármester viszi az elnökséget.
A fölügyelőség évnegyedenkint egyszer tart rendes ülést az elnök
hívására, hogy megvizsgálja a rábízott iskola állapotát. Máskor is öszszeül. ha valamely ügy sürgős elintézést kíván, így az igazgató kíván
ságára is, ha valamely súlyos fegyelmi kérdésben egyedül intézkedni
nem tud. Ilyenkor tanítók is jelen vannak.
A vizsgálatok végeztével fölterjesztést tesz a minisztériumhoz,
a) az iskolai épületről, a haladásról, a hiányokról s oly esetekről, melyek
a kormány közbelépését kívánják ; b) a szorgalmas, szegény tanulókról,
a kiket föntartási díjra vagy iskolai könyvekre érdemeseknek tart.
Kötelességük őrködni, hogy a tanítók teljesítsék kötelességeiket s
a kormány rendeletéit, kisérjék figyelemmel a tanítás ügyeinek rendjét,
a szüneteket, ünnepeket s a behozott könyveket, azonkívül mozdítsák
elő a polgárság részéről a tanítókat megillető tiszteletet.
Iskolalátogatás.
Hogy a kormány meggyőződést szerezzen a tanítás és fegyelem
állapotáról, az évvégi vizsgálatok idejére látogatókat küld ki. A látogatást
olyan gymnasiumi igazgató végzi, a ki legközelebb van az illető hellén
iskolához. Kőrútjáért kártérítést kap.
A hol gymnasium is van, ott mindakettőben egyidőben végzi a
látogatást.
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A látogató odaérkezése után tanácskozást tart az igazgatóval s a
felügyelőség tagjaival, kikérdi őket az előmenetel s az iskola szükségletei
felől, azután meglátogatja mindegyik osztályt az igazgatóval és a föl
ügyelő bizottság tagjaival, pontos meggyőződést szerez az előadás mód
szereiről, írásbeli föladatokat ad a tanulóknak, átnézi dolgozataikat s
belátása szerint dicséretet vagy dorgálást osztogat.
Végül értekezletet tart az összes tanítókkal s a felügyelőséggel
szerzett tapasztalatai felől, s azokról fölterjesztést tesz a minisztériumhoz.
(Folytatjuk.)

(Arad.)

C serép J ózsef .

AZ ÁLLAMI TANÍTÓKÉPZŐ INTÉZETEK ÚJ TAN
TERVÉ.
A kőzokt, tanácsnak f. é. április hó 16-ikán tartott teljes ülése az elnökség
nek következő előterjesztését tárgyalta:
A vallás- és közoktatásügyi minister úr ő nagyméltósága az 1892.
évi november hó 16-án 37547. sz. a. kelt rendeletével felhívta az orsz.
közoktatási tanácsot, hogy az állami tanítóképző-intézetek számára
1882-ben ideiglenesen életbeléptetett tantervet vegye revízió alá és új
tantervet dolgozzon ki.
A tanács elnöksége e nagy fontosságú munka elkészítése végett
dr. Kármán Mór tanácstag elnöklete alatt bizottságot küldött ki, mely
Gyertyánffy István, dr. Kiss Áron, dr. Kovács János, Péterfy Sándor és
Sebestyén Gyula tanácstagokon kívül magában foglalta a fővárosi
tanítóképző-intézetek számos tanárát. Nevezetesen részt vettek a bizott
ság munkásságában a következők : Bein Károly, Gutenberg Pál, Király
Pál, Komáromy Lajos, Kozocsa Tivadar, Lovcsányi Gyula, Málnai Mi
hály, Major Gyula, Nagy László, Oherolly János, Porzsolt Jenő, Badó
Vilmos, Bohn József, Bucsinszki Lajos, Simonyi Jenő, Snasel Ferencz és
Sztankó Béla. A bizottság előadója Szuppán Vilmos volt.
A bizottság által készített javaslat az orsz. közoktatási tanács
1893. évi június havában tartott teljes ülésének határozatához képest
múlt évi június hóban kiadatott több vidéki tanítóképző-intézet igazga
tójának azzal a felkéréssel, hogy a tanári testület meghallgatása után
észrevételeiket tegyék meg.
A következő tanári testületek tettek eleget az orsz. közoktatási
tanács felszólításának : a bajai, kolozsvári, Csáktornyái, székely-keresz
túri, sárospataki, znióváraljai állami, a kalocsai kath., a nagy-kőrösi ev.
ref. és a soproni ág. hitv. ev. tanítóképzők testületéi. A tanterv gazda-
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ságtani részére véleményt kaptunk továbbá, Molnár István budapesti áll.
vinczellór-iskolai igazgatótól és a tanítóképző-intézetek gazdasági okta
tásának felügyeletével megbízott biztostól. Végül a tanítóképző-intézeti
tanárok orsz. egyesületének választmánya is tárgyalta az említott tanterv-javaslatot és véleményét titkárja, Nagy László tanár által a bizott
ság tudomására hozatta.
A beadott tanár-testületi vélemények — egynek kivételével — a
bizottság által kidolgozott tantervjavaslatról általánosságban nagy elis
meréssel szóknak, s jeles munkálatnak mondják, mely hivatva lesz arra,
hogy tanítóképzésünk sok és lényeges hibáit megszüntesse. A részleteket
illetőleg csaknem minden testület kisebb-nagyobb módosításokat aján
lott. A legtöbb vélemény megegyezik abban, hogy a tantervjavaslatban
fölvett óraszám túlmagas és a tanulók túlterhelésére fog vezetni.
Csupán egy vélemény volt föltétlenül elitélő. E vélemény szerzői
nem a tantervnek, hanem a képző-intézetek szervezetének a módosí
tását tartják szükségesnek. A bizottság munkálatát minden tekintetben
elhibázottnak mondják ; végül saját szempontjukból készített tanter
vet adnak.
A tanács elnöksége a fölötte becses és tanulságos véleményeket
kiadta a tantervkészítő bizottságnak, mely Szuppán Vilmos előadó elő
terjesztése alapján négy ülésben tárgyalt a véleményekben foglalt min
den egyes indítványt s javaslatot s a legnagyobb lelkiismeretességgel
igyekezett azokat az új tanterv érdekében felhasználni. Noha kénytelen
volt a különféle helyekről beérkezett véleményeknek gyakori ellentétes
sége miatt is sok esetben az ajánlott módosításokat mellőzni és saját
eredeti javaslatához ragaszkodni ; más esetekben pedig a javaslatokat
azért mellőzni, mivel azok szerzői nyilvánvalóan félreértették a bizottság
által kidolgozott tanterv intenczióit ; mindazonáltal számos indítványo
zott módosításnak részben vagy egészben való elfogadása által a tan
tervjavaslat kétségtelenül tökéletesedett, az óraszám pedig az első ter
vezethez képest csökkent. Ez oknál fogva a véleményező tanári testü
letek beható munkálataikért a tanács köszönetét érdemelték ki.
A tanterv-készítő bizottság által átdolgozott tantervjavaslatot a
tanács tudományi szakosztályai három ülésben tárgyalták és számos
apróbb módosításon kívül azon egy nagyobb változtatást tettek ; neveze
tesen a földrajz tananyagát az I. és II. osztályban egészen új szövege
zésben állapították meg.
Az immár harmadik alakját öltött tantervjavaslatot van szeren
csénk most a következő megjegyzésekkel és indítványokkal a tanács
teljes ülése elé terjeszteni. I. Az új tanterv szerint az I. és II. osztály
növendékei heti 35—35, a III. osztálybeliek heti 36, a IV. osztálybeliek
heti 34 órában vannak elfoglalva.
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Ezen óraszám magasnak tetszik, az érvényben álló tantervben
megszabott 27, 27, 27 és 26 órával szemben. Ez a nagy eltérés azonban
csak látszólagos. Az utóbb említett tantervben ugyanis a gazdasági és
kézimunka-gyakorlatok óráinak száma nincsen meghatározva, — az
egészségtan, az egyházi ének és zene óráinak száma nem foglaltatik
benne. Ezeket is számítva, évfolyamonként a fennálló tantervben a
következő óraszámokat találjuk: 31, 31, 31, 32. A tényleges óraszaporu
lat tehát 4, 4, 5, 2.
Ez a szaporulat pedig nagy részt a gyakorlati ügyességekre esik.
Az elméleti tantárgyak óraszáma az érvényben levő tantervben
osztályonként: 18, 19, 20, 23.
Az új tan terv szerint: 21, 21, 25, 25.
Itt a III. osztály elméleti óráiban benne foglaltatik a gyakorlati
kiképzésre fordítandó heti 2, illetőleg 8 óra.
A fenmaradó 14, 14, 11, illetőleg 9 órában a növendék rajzolással
és az ének-zene gyakorlással, továbbá gazdasági, kézügyességi és test
gyakorlatokkal van elfoglalva. Ennélfogva az elfoglaltságnak az új tantervben előirányzott mértékét nem lehet túlterhelőnek mondani.
Mindazonáltal az órák számának az új tanterv életbeléptetése
esetén bekövetkező szaporodása múlhatatlanul szükségessé fogja tenni
a tanítóképzők tanári testületéinek egy-egy tanárral való kibővítését.
Ez oly intézkedés, mely a fennálló tanterv mellett is szükségesnek mu
tatkozik. A tanácsnak már volt alkalma ez intézkedés szükségességére
utalni azon jelentésben, a melyet az áll. tanítóképző-intézetek igazga
tóinak 1890—91-ik tanévi zárjelentéseiről a vallás- és közoktatásügyi
minister úr elé terjesztett. Ott kifejtette, hogy a tanerők szaporítása,
részint a túlterhelt igazgatók munkájának könnyítése, részint a tantár
gyak szakszerű beosztása, végül a helyettesítések helyes foganatosítliatása végett szükséges. A minister úr a tanács előterjesztése folytán a
tanerők szaporítását tényleg már meg is kezdte ; ennélfogva elegendő
lesz reá mutatnunk arra, hogy az új tan terv életbeléptetése amaz intéz
kedésnek az összes tanítóképző-intézeteknél való végrehajtását fogja
kívánni.
2. Az iskolai egészségtanra nézve, mely a IV. osztályban egy fél
éven át heti egy órában tanítandó, a bizottság kimondandónak tartja,
hogy annak tanítását ne az orvos, hanem a psedagogia tanára vé
gezze.
3. A tantervjavaslat elfogadása után szükséges lesz hozzá módsze
res utasításokat kidolgozni és arról gondoskodni, hogy a tantervnek s a
készítendő utasításoknak megfelelő tankönyvek írassanak és adassanak
ki. A tanács ennélfogva már a tanterv felterjesztése alkalmával kérje
meg a minister urat, hogy az utasítások kidolgozásával a tanácsot bízza
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meg, a tankönyveket pedig akár pályázat, akár megbízás utján készít
tesse el.
4. Az új tauterv, noha véleményünk szerint nagy haladást jelez az
érvényben levő tantervhez képest, mindazonáltal csak azon esetben fog
a várt eredményhez vezetni, ha a gyakorló iskola legalább ott, a hol a
IV. osztály növendékeinek száma a 15-öt meghaladja, két vagy több
osztályúnak szerveztetik. A IV. osztályban tanítási gyakorlatokra az új
tanterv szerint heti 0 óra van felvéve. A IV. osztály növendékei tehát
egész éven át mintegy 180 órán taníthatnak a gyakorló iskolában.
Tizenöt növendéket véve, egyre 12 órai tanítás jut. Ez ugyan nem sok, mind
azonáltal több, mint a mennyi a jelenlegi tanterv szerint egy-egy növen
dékre jut. De a hol a növendékek száma a IV. osztályban 20-ra, 30-ra
emelkedik, ott osztatlan gyakorló iskola mellett egy-egy növendékre
ezentúl is egészben véve 9, illetőleg 6 órai gyakorlati tanítás fog esni, a
mi teljességgel elégtelen a növendékek gyakorlati kiképzésére. Ily helyen
tehát felette kívánatos, hogy a gyakorló iskola oszlottá tétessék és az
osztályok számával a tanítási gyakorlatra szolgáló alkalom is szaporíttassék.
Ott, a hol a tanítóképzővel egy helyen állami elemi népiskola áll
fenn, oly intézkedéssel is lehet a fenforgó szükségletet kielégíteni, hogy
amaz állami népiskola a képzővel szerves kapcsolatba hozatván, ennek
gyakorló iskolájává tétetik. Ekként az illető tanítóképző osztott gyakorló
iskola birtokába jut, anélkül, hogy abból az államkincstárra jelentékeny
újabb teher származnék.
5. A növendékek gazdasági és kertészeti gyakorlati oktatása csak
azon esetben fog tökéletessé s minden irányban kielégítővé válni, ha a
növendékeknek alkalom adatik arra, hogy a négy évre terjedő tanító
képzői tanfolyam ideje alatt legalább egyszer a nagy szünidőt az intézet
ben töltsék s megismerkedjenek a július, augusztus hónapokra eső gaz
dasági és kertészeti munkálatokkal. E nélkül a tanítóképezdei gyakorlati
oktatás mindig hézagos, sőt tekintettel arra, hogy éppen a legfontosabb
munkákat nem látja és gyakorolja a növendék, csaknem értéktelen fog
maradni.
6. Végül fölkérendő a vallás- és közoktatásügyi minister úr ő
nagyméltósága, hogy a most bemutatandó tanítóképző-intézeti tanterv
jóváhagyása és életbeléptetése után a tanácsot bízza meg, ama tanterv
nek a tanítónőképzők szükségleteihez való alkalmazásával.
A teljes ülés mind e pontokat elfogadta a 2-ik kivételével, melyet
elejtett s kimondta, hogy az egészségtan tanítását legmegfelelőbben az
orvos végezheti.

268

A TANKÖNYVBIBÁLAT ÜGYE.

J e le n té s
a tankönyvbirálat ügyében tartott tárgyalásokról.
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minister úrnak a tankönyvek
bírálására és engedélyezésére vonatkozó m. évi november hó 12-én
48961. sz. a. kelt ismeretes rendeletét 1893. évi deczember 23-án és
30-án a kiküldött bizottság, 1894. évi február 9-én a tanács elnöksége,
február 27-én és márczius 9-én a középiskolai szakosztály, s márczius
2-án és 6-án a népiskolai szakosztály letárgyalta. E tárgyalások lényeges
eredményeiről van szerencsém az elnökség nevében a következő össze
foglaló jelentést tenni :
I. F en ta rta n d ó -e a ta n k ö n y v e k ren d sz er es b írálata és
e n g e d é ly e z é s e ?

A bizottság többségének az elnökség által is helyeselt azon elvi
megállapodását, hogy a tankönyvek rendszeres megbirálása és engedé
lyezése a tanügy érdekében továbbra is fentartassék, a népoktatási
szakosztály néhány szavazat híján egyhangúlag, a középiskolai szakosz
tály 7 szavazattal 6-nak ellenében elfogadta.
A kik a tankönyvbirálat fentartását kívánták, főképen azzal érvel
tek, hogy a tankönyvek színvonala évről-évre örvendetesen javul, mely
javulás a rendszeres bírálat üdvös voltát hirdeti ; hogy a meg nem felelő
tankönyvek, különösen pedig a népiskolai tankönyvek száma még min
dig elég jelentékeny ; hogy a tankönyvek behozatalára hivatott tényezők
egynémelyikének szakszerű illetékessége kérdés alatt áll s így a haszná
latba vétel megnyugvással nem bízható reájuk; hogy a szabad verseny
általában a rossz tankönyvek elhatalmasodását fogja előmozdítani, hogy
csakis a rendszeres bírálat és engedélyezés teszi lehetővé a visszaélések
gyors és eredményes megtorlását, sőt sok esetben a politikai szempont
ból való szoros ellenőrzést is.
A szabad könyvhasználat hívői ellenben, csatlakozva a bizottság
ban érvényesített különvélemény indokaihoz, főleg a középiskolákra való
tekintettel arra hivatkoztak, hogy a tankönyvek bírálására épen a tan
könyvirodalom színvonalának örvendetes javulásánál fogva ma már
nincsen szükség, hogy ahivatalos tankönyvbírálás és engedélyezés, mint a
praeventiv censurának egy neme, ellentétben áll az irodalmi szabadság
elvi vívmányaival és bénítólag nehezedik rá sok íróra, kik a hivatalos
kritikától idegenkednek ; hogy tanári testületeink felelősségérzete, me-
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lyet fel kell tételeznünk, úgyszintén tudományos képzettségük mu már
elég biztosítékot nyújt a rossz tankönyvek távoltartására, liogy az a kis
koczkázat, mely a szabad versenynyel jár, nem elég ok arra, hogy fentartassék oly rendszer, mely, bár a legszigorúbb óvatossággal megal
kotva, föltétien biztosítékot nyújt a valóban jó könyvek térfoglalására,
de viszont a számbavehető közvéleményt sem képes minden irányban
megnyugtatni.
A mondottak alapján s tekintettel arra, hogy a középiskolai tan
könyvek bírálatának szükségességét a tárgyalások kérdésesnek tüntették
föl, a teljes ülésre két kérdés eldöntése vár :
1. A népoktatás körébe vágó tankönyvek rendszeres bírálata és
engedélyezése fentartandó-e ?
2. Fentartandó-e a középiskolai tankönyvekre nézve a rendszeres
bírálás és engedélyezés ?
(A nagy többség mindkét fajta könyvbirálás fentartása mellett
szavazott.)
II. M egm aradjon-e

a ta n k ö n y v e k b írálata a k ö zo k ta tá si ta n á c s
h a tásk öréb en ?

Ámbár az összes tárgyalások során mindenfelől élénken nyilvánult
az a kívánság, hogy a tanács a maga idejét teljesen elvi kérdéseknek
szentelhesse s e végből a könyvbirálat kötelezettsége alól feloldassék,
mindazonáltal a kiküldött bizottságnak azon javaslatát, hogy a tanköny
vek bírálatát külön e czélra szervezett bíráló bizottság végezze, a szak
osztályok kénytelenek voltak az ezen megoldással járó gyakorlati nehéz
ségek megfontolása után elvetni. Elvileg is helyesebbnek mutatkozván,
hogy az oktatás menetének és módszereinek felügyeletével megbízott
testület kisérje figyelemmel a tankönyvirodalom állapotát is, mindkét
szakosztály oly értelemben határozott, hogy a tankönyvek bírálata
az ügy érdekében ezentúl is a közoktatási tanács hatáskörében marad
jon meg.
(A nagy többség elfogadta.)I.
III. M ikép v é g e z t e s s é k a ta n k ö n y v e k bírálata ?

A jelenlegi eljárás a szakosztályi tárgyalások alkalmával a követ
kező okokból esett kifogás alá : 1. A testületi döntés nem biztosítja
eléggé az Ítélet szakszerűségét. 2. A hivatalos bírálók nagy számánál s
eshetőleg eltérő elvi álláspontjánál fogva nincsen biztosítva a bírálás
mérsókének folytonossága és egysége. 3. Nincsen megadva a szerzőnek
az a lehetőség, hogy a bírálatokkal szemben a maga nézetét kifeje-
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zésre juttassa. 4. Nem valósulhat meg a kívánt értékben a bírálat nyil
vánossága.
Mindkét szakosztály keresse azon módozatokat, melyek hivatva
volnának a mai eljárás hiányait elenyésztetni vagy legalább enyhíteni.
A népoktatási szakosztály határozata ez :
A közoktatási tanács kebelében minden szakra, esetleg (a népok
tatásra való tekintettel) minden iskolanemre kisebb, legalább 3 tagú
bizottságok szerveztetnek, melyekbe akár esetről-esetre, akár állandó
megbízatással külső szakférfiak is behívhatok. A bizottságokban a tanács
tagoknak mindig többségben kell lenniök, hogy a határozat az egész
tanács határozatának jellegével bírjon. Minden egyes bizottsághoz csakis
az illető szakmához tartozó művek kerülnek, melyeket a bizottság összes
tagjai előzetesen átvizsgálni tartoznak, hogy a hivatalból kijelölt 2 bíráló
véleményéhez illetékesen hozzászólhassanak. Minden elvető határozat
kimondása előtt a szerző meghallgatandó. A bizottság a bírálatok (és
esetleg ellenbirálat) alapján összefoglaló, kellőleg megokolt jelentést
tesz, s a miniszter eldöntése után ez a jelentés, mint a tanács jelen tése közöltetik a szerzővel. Módját kell ejteni, hogy e jelentések kinyo
massanak.
A középiskolai szakosztály ezen módozathoz nem járult hozzá,
mert azt legyőzhetetlen gyakorlati és technikai akadályok miatt kivihe
tetlennek tartotta. Nem tekintve a bizottságok minden egyes tagjának
rendkívüli megterhelését, különösen arra történt utalás, hogy a tanács
tagjainak korlátolt száma ily bizottságok kellő szervezésének útját
vágja ; továbbá, hogy szükséges lévén nemcsak a beküldött műveket,
hanem a bírálatokat is előzetesen áttanulmányozni, az ügyek elintézése
minden bizonynyal késedelemmel járna ; végül, hogy az ily intézkedés,
mint a mely a tankönyvek sorsát minden további ellenőrzés nélkül né
hány ember állandó ítélkezésének szolgáltatja ki, legkevésbé volna
alkalmas arra, hogy a közvéleményt csak valamennyire is megnyug
tassa. — Ennélfogva a középiskolai szakosztály a tankönyvek bírálatát
továbbra is a szakosztály összességének közvetlen hatáskörében kívánja
meghagyni, de a következő módosításokkal :
A hivatalos bírálatok mindenkor (tehát nemcsak eltérő vélemény
esetén) felülvizsgálás czéljából egy tanácstagnak, mint állandó szak
előadónak adatnak át, aki, miután elvető bírálat esetén a szerző ellen birálatát is bevárta és áttanulmányozta, összefoglaló jelentést tesz a
szakosztálynak, mely azután a referens jelentése alapján a tankönyv
sorsa felett határoz, oly kivételes esetekben, midőn a két bíráló kedvező
ítéletével a referens elvető Ítélete áll szemben, a könyv két új bírálónak
adatik ki. A szerző meghallgatására s az előadói jelentés közzétételére
nézve e szakosztály nézetéhez csatlakozik.

A TANKÖNYVB1RÁLAT ÜGYE.
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Ezek alapján a teljes ülés elé terjesztendő határozatok a követ
kezők :
1. a) A tankönyvek bírálatát szakbizottságok végzik, — vagy :
b)
A tankönyvek bírálata a szakosztályok közvetlen hatáskörében
marad, de állandó szakelőadók közreműködésével.
2. A szerző ellenvéleménye elvető bírálat eeetén meghallgatandó.
:î. A szerzővel a minister döntése után nem a bírálatok, hanem a
róluk (s esetleg szerzői ellenbirálatról) készült bizottsági, ill. előadói
jelentés közlendő.
4. E jelentések nyilvánosságra hozatala igen kívánatos.
(Ez utóbbi indítványok fogadtattak el.)
IY. V an-e h ely e oly in té z k e d é sn e k , h o g y a rend szeres b írálás é s
e n g e d é ly e z é s csak az új ta n k ö n y v e k r e sz o rítk o z zé k , az új k ia d á so k
h a s z n á la tb a v é te le ellen b en szabad dá té te ssé k ?

A szakosztályok egyértelmüleg azon nézetben vannak, hogy az
engedélyezett tankönyvek új kiadásai rendszeresen nem birálandók,
kivéve: 1. ha a közoktatási kormány valamely esetben másként nem
intézkedik, 2. ha a tanács a tankönyv engedélyezését a kifogásolt hiányok
pótlásától tette függővé, 3. ha az illető iskolák tanterve változik. (A kö
zépiskolai szakosztály nézete szerint 4. akkor is, ha a könyv új kiadását
más szerző dolgozza át.)
De bár az engedélyezett tankönyvek új kiadásainak rendszeres
biráltatása nem szükséges, mégis arra kötelezendők a kiadók, hogy az új
kiadásokat is küldjék be a végből, hogy a tanács átvizsgálhassa azokat s
ily módon a tankönyvirodalom fejlődésének minden mozzanatát figye
lemmel kisérhesse.
(Elfogadtatott.)V
.
V. S z ü k sé g e s-e a ta n k ö n y v e k r e v isió ja ?

Mindkét szakosztály egyhangúlag javasolja, hogy a tankönyvek
időről-időre revisiónak vettessenek alá. Az általános revisiókon kívül
nagyon kívánatos részleges revisiókat is tartani, a szerint, a mint a ta 
pasztalat igazolja, hogy valamely iskola nemhez vagy tudományszakhoz
tartozó könyvek külön vizsgálat tárgyává tétessenek. A mennyiben az új
kiadások rendszeres bírálata megszűnik, fölötte kívánatos mielőbb elren delni a tankönyveknek egy általános revisióját.
(Elfogadtatott.)
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IRODALOM.
Pædagogiai értekezések az 1892/3. évi gymnasiumi és reáliskolai

értesítőkben.

II. A testi nevelésre vonatkoznak a következő értekezések :
1. A játék. Irta dr. Klein Felix (Sümegi reáliskola). Ez eleven tol
lal megírt kis értekezés első sorban a szüléknek szól. Ügyesen vázolja a
játék fontosságát általában a gyermek testi és lelki élete szempontjából.
Kissé részletesebben tárgyalja a játékoknak a gyermekekre nézve legfon
tosabb csoportját, az úgynevezett gyakorlójátékokat, melyek Lazarus
felosztásában a néző és értelmi játékok mellé sorakoznak. Értekezése
végén inti a szüléket, bogy 1. figyeljék meg a gyermeket játék közben,
mert a játék az egyéni hajlamok kimondója ; 2. legyenek jelen néhány
játéknál, vagy legalább is érdeklődjenek az eredmény iránt, mert a szü
lék érdeklődése, elismerése, hatalmas ösztönzésül szolgál a gyermekre
nézve ; 3. gondoskodjanak is az ifjúság játékairól, tornatermek felállítá
sáról és játszóterek létesítéséről; 4. és végre vigyék be a tanári karral
együtt a nemzeti szellemet a játékba. Nemzeti dallal kezdjünk minden
játékot és azzal végezzük be.
2. A játékok. írta dr. Jancsó Benedek (Budai I. k. főgymn.). Ez
értekezés némileg pendantja az előbb ismertetettnek. Míg amaz a szü
lékhez fordul, addig ez egyenesen a gyermekeknek szól, még pedig e
gyermekek, a budai iskolacsemetéről lévén szó, itt I. osztálybeli tanulók.
«Nem akarlak én titeket a játékra buzdítani — hiszen hála Istennek, ti
szerettek játszani, hanem csak azt akarom mondani, miért kell játszano
tok és hogyan kell játszanotok ?» — e szavakkal tűzi ki az értekező fel
adatát, melyet a czélnak megfelelően el is végez. Csak azt a nehéz művé
szetet nem bírja mindig, a melyre pedig leginkább törekszik : t. i., hogy
a gyermekek nyelvén beszéljen ; itt-ott pedig ép a gyermekszerűségre
törekvés kissé furcsán hangzó phrasisokra ragadja.
3. A játék fontossága a tanuló ifjúságra nézve. írta Kabós Bálint
(Békési ev. ref. gymnasium). Az értekező kissé zavaros bevezetés után,
melyben szembeállítja az ó-kor érdemeit a mai iskola mulasztásaival a
testgyakorlás terén, fejtegeti a játék psedagogiai szükségességét és elég
szakavatottsággal írja le a legfontosabb honi és külföldi testedző játé
kokat. Az utóbbiak közül különösen a criquet- és croquettal foglalkozik
behatóbban.
4. Ifjúsági játékok és játszóterek. írta dr. Bánóczy Gyula (Győri
reáliskola). A győri reáliskola derék iskolaorvosa, a ki a tavalyi értesítő
ben is nagyobbszabású programmértekezést írt az ifjúság egészségének
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gondozásáról is, az ifjúsági játékok megbeszélésével ez idén egy fontos
fejezetét tárgyalja az ifjúság testi nevelésének. Kellő alapossággal rámu
tat a játék hygienikus fontosságára és különösen hangsúlyozza annak
önálló szerepét a rendszeres torna mellett, illetőleg a rendszeres torná
val szemben. Végül kiindulva Csáky ministernek a játszóterek létesítése
tárgyában tavaly kiadott rendeletéből, rátér az őt közelebbről érdeklő
localis győri viszonyokra és előadja a maga nézeteit Győrnek játszóte
rekre legalkalmasabb helyeiről. Bánóczy úr fejtegetései még e specialis
helyi vonatkozású részben is eléggé érdekesek és általános figyelemre
méltók.
5.
A kézüi/i/esség tanítása, mint a nevelés eszközig Irta Laehne
Vilmos (Soproni Laehne-féle gymnasium). E kis dolgozat rövid és némi
leg felszínes történeti áttekintés után eléggé meggyőzően fejtegeti a
kézügyességi oktatás hygienikus és nevelő fontosságát, különösen han
goztatva annak hatását a térszemlélet és színérzék fejlesztésére, a tiszta
ság és pontosságra való szoktatást illetőleg stb. Az értekező különben
annál hivatottabb rá, hogy a kézügyesség nevelő hatásáról szóljon, mint
hogy a vezetése alatt levő intézetben, melyhez egy előkészítő elemi
iskola is tartozik, a kézügyesség tanítását tényleg már évek ótagyakorolja. E tanítás eddig háromféle fokozatban történik Laehne úr intéze
tében. A kicsinyek (6—10 évesek) Fröbel-féle munkát végeznek, a 10—
13 évesek cartonnage-munkát, a 13—10 évesek pedig a svéd slöjdnek
megfelelő faragó-munkákat. Ehhez jövőre negyedik foknak a mintázást
akarja venni, mely haladottabb geometriai ismereteket igényel.
IV.
Egyes középiskolai tantárgyak methoetikájával foglalkoznak a
következő értekezések :
1. Bemerkungen zu dem evangelischen Religionsunterrichte in
unseren Gymnasien. Irta Haltrick Konrád (Segesvári evang. gymn.).
Ez értekezés komoly tanulmány eredménye, de sokkal speciálisabb ér
dekű (a mennyiben kizárólag a szász iskolákra vonatkozik) és sokkal
bensőbben simul a nagy-németországi viszonyokhoz («christlich-germa
nisches Wesen a-t is emlegetve), mintsem részünkről behatóbb megbeszé
lésre tarthatna számot. Annyit kiemelhetünk belőle, hogy kellő erélylyel
követeli a bibliának az eddig divottnál alaposabb, forrásszerű, nem pedig
száraz compendiumokból való és encyklopædikus tanítását.
2. A bölcselet tanításának fontossága. Irta dr. Sándorffy Nándor.
(Fiumei magyar királyi állami gymnasium.) E dolgozat apologia akar
lenni a bölcselet tanításának fontossága mellett és e fontosság kimuta
tására kissé tarka quodlibetben fejtegeti a philosopkia vonatkozásait
különböző korokban és népeknél a természettudományokkal, költészettel
és államtörténettel. E vonatkozások összeállításában többször túllő a
czólon és általánosságokban forgolódva, annyira-amennyire kifejti ugyan,
Magyar Pædagogia. III. 5.
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hogy a philosophia a közműveltség szükséges eleme, de innét nem találja
meg, de nem is keresi az átmenetet a philosophiának az oktatás alkotó
része gyanánt való feltüntetéséhez. A dolgozat azon remény kifejezésével
végződik, hogy «az a hatalmas kéz, mely az egységes kt zépiskola útját
egyengeti, több tért fog nyitni a bölcseletnek, —- a honi tanügye renais
sance korában ».
3. A latin és magyar nyelv párhuzamos tanítása a gymnasium
első osztályaiban. Irta Mórocs Emilian. Ezen gondos tanárra valló dol
gozat egy már több éven át folyó, nagy szorgalommal írt értekezésnek
befejező része (1. Magy. Pædagogia II. évfolyam, 308.).
4. Milyen módon olvastassuk gymnasiumainkban Quintus Hora
tius Flaccus müveit'? stb. írta Bakcsi Gergely (Szatmárnémeti ev. ref.
főgymn.). A szerző e dolgozatban, mely tulajdonképen székfoglalójául
szolgált tanszékének 1892-ben történt elfoglalása alkalmából, első sorban
avval akar foglalkozni, hogy mi módon olvastassuk gymnasiumainkban
Horatiust, de evvel kapcsolatban nyilatkozik általában a classikus iro
dalmi oktatás értékéről és módszeréről. Figyelemre méltót vagy újat
alig mond.
5. A latin nyelvtani műszók. írta Roseth Arnold (Szolnoki gym
nasium). E dolgozat első pillanatra igen tetszetős javaslattal lép fel,
mely, ha keresztülvinnék, eléggé fontos következménynyel lenne közép
iskolai tanulóink grammatikai műveltségére. írója ugyanis azt kivánja,
hogy a latin nyelv tanításában «latin műszók egyáltalában ne alkal
maztassanak'«, hanem igyekezzünk minden a latinban előforduló gram
matikai kategóriát a megfelelő magyar műszóval jelölni. Szükségtelennek
tartja, hogy miután «már az anyanyelv tanítása elsajátíttatja a tanuló
val a legszükségesebb műszókat, olyanokat, melyek a latin nyelv körében
is ugyanazok, csakhogy latinul vannak meg», a helyes magyar szó tete
jébe begyömöszölünk a fiúk agyába még egy latint is. így csak felesleges
dologgal terheljük meg a gyermek agyát, a mi pædagogiai vétség. To
vábbá úgy hiszi Roseth, hogy a latin terminológia mellőzésével a nyelv
tannak egynémely és pedig nem lényegtelen részét világosabban — és a
mi a fődolog, a magyar tanuló felfogásának megfelelően tárgyalhatjuk.
Erre nézve aztán az igetanra hivatkozik Roseth, melyet illetőleg szerinte
nagy zavar uralkodik nyelvtanainkban, melyek e pontban teljesen hiával
vannak a kellő egyöntetűségnek. E bajon okvetetlenul segíteni kell.
A leggyökeresebb javítás Roseth szerint nem az, hogy az illető műszók
egyöntetűen alkalmaztassanak, hanem, hogy latin műszók egyáltalában
ne alkalmaztassanak. Egy ügyesen választott és jól tárgyalt példán (az
igék felosztása és a consecutio temporum) meg is mutatja aztán a szerző,
hogy miképen jár el.
Ennyi az elevenen és az erős meggyőződés hangján előadott kis
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értekezés tartalma. A dolog sokkal actualisabb, mondhatni vitalisabb
kérdéseket érint, hogy kissé behatóbb tárgyalást ne kívánhatna. S sietünk
kijelenteni, hogy Eoseth úrral teljesen ellenkező véleményen vagyunk és
nemcsak helyteleneknek tartjuk az ő érveit, hanem vannak nekünk
ezenfelül positiv érveink is a latin műszók megtartása mellett. Roseth
első érve az, hogy a latin műszó, mint ilyen, egyáltalában nem használ
s így legalább is felesleges. Ennek mindenekelőtt ép ellenkezőjét hiszszük. Magunk részéről minden gymnasiales tantárgyra nézve szükséges
nek tartjuk a latin, azaz más szóval az internationalis műszók alkalma
zását, annál inkább a latin nyelvtanban. Sohasem szabad elfelednünk,
hogy a középiskola egyszersmind előkészítője a felsőbb oktatásnak vagy
legalább is a további művelődésnek. Ennek pedig egyenesen írtját vág
juk, ha a művelt világ közönséges kifejezésmódja teljesen terra incognita
marad a tanuló számára. Meg kell követelni az algebra tanárától is, hogy
a «szorzó» és «szorzat» mellett a «factor» és «produetum», a természet
rajz tanárától, hogy «szerves» és «szervetlen» mellett «organikus»-t és
«anorganikus »-t, a physika tanárától, hogy «nyomaték» és «nehézkedés»
mellett használja a «momentum» és «gravitatio« szókat is, sőt mi több,
ha csak egyfélét akarna tanítani, szükségesebbnek tartjuk a szorosan la
tin műszók alkalmazását és mellettük mintegy magyarázatul a magyar
nevek használatát. E nézet Roseth úr előtt — félünk —kissé czopfosnak
fog feltűnni (vagy tán nemzetietlennek is bélyegezné ?), de azt hiszszük,
hogy nincs jogunk az európai közműveltségnek oly becses elemeit, minők
a tudományos terminusok, könnyelműen feláldozni. Pedig könnyelműség
volna, mert velejáró teher bizony nagyon kicsiny és egyáltalában nem
nyom a latban, vájjon a gyermek a sok ezer latin szóhoz, melynek pontos
értelmét tudni kénytelen, hozzátanulja-e még azt az egynéhány termi
nust is. A mi pedig azt az említett zűrzavart nyelvtanainkban illeti, e
zavar nemcsak a latin nyelvtanokra nézve létezik, hanem a magyar
nyelvtanokra nézve is úgy áll a dolog, ha a szerző nemcsak a legutolsó
évek nyelvtankönyvirodalmát nézi, hanem az azelőtt használtakat is,
melyek még ma sem haltak ki egészen. A magyar nyelvtanítás terén
azért kevésbbé feltűnő dolog, mert itt csak egy két, sőt mondhatni csak
egy nyelvtani kézikönyv dominál, mely igenis a modern nyelvtudomány
magaslatán áll, míg a latin nyelvtanok közül sok régi forog közkézen és
ezek között több van olyan, mely az actiók és tempusok distinctióját
egyszerűen nem ismeri. Ez oly baj, mely a modern nyelvtudományi
műveltségnek tanáraink között való terjedésével meg fog szűnni. De
végre
last not least - még egy fontos körülményre kell figyelmeztet
nünk R. urat. Elfelejti ugyanis, hogy a latin terminusok kiküszöbölésével
a latin nyelvi kategóriákat is készül kidobni és helyökbe magyar kategó
riákat becsempészni, illetőleg a latin nyelvet a magyar nyelvből vett
20*
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kategóriák Procrustes-ágyába húzni. E szemrehányás alól épen legújabb
és legtöbbet dicsért latin nyelvtanainkat sem lehet teljesen felmenteni.
Az ugyanis nem áll, a mit Eoseth úr — ha jól értjük — gondol, midőn
kissé incorrect kifejezésmóddal azt mondja, hogy a műszók a latin nyelv
körében ugyanazok, mint a magyar nyelvében. Épen nem áll. A latin
nyelvnek épúgy megvannak a maga sajátos, a magyaréitól eltérő kate
góriái, mint a magyarnak a latinéitól és ha hiba volt Simonyi előtt a
latin kategóriákat alkalmazni a magyar nyelvre, akkor ép oly súlyos hiba,
ha a magyar kategóriák spanyolcsizmáiba akarjuk szorítani a latin nyel
vet. Meglehet — bár a fentebb idézett okokból nem volna ajánlatos —
hogy el lehetne tanítani a latin nyelvtant csupa magyar műszóval, de
bizonyos, hogy akkor még sok műszót kellene gyártani, melyeknek a
magyar nyelv grammatikájában absolute nincs helyük.
6. A nemet nyelvi tanterv módosítása a szolnokifőgymnasiumban.
(Szolnoki főgymnasium.) E czím alatt referál a szolnoki főgymnasium
programmja vezető helyén a maga localis tantervéről a német nyelvet
illetőleg. Jóllehet itt nem tulajdonképi methodikai értekezésről van szó,
hanem csak a szükségeseknek látott módosítások leírásáról és rövid
megokolásáról : mégis szívesen felemlítjük itt a tanulságos kis czikket,
annál is inkább, minthogy ép e lapok sürgették a tavalyi (1891—92-iki)
programmértekezések megbeszélése alkalmából, hogy az egyes intézetek
avval is járuljanak hozzá a tanítás országszerte való differentiálódásának
tudatossá tételéhez, hogy localis tanterveiket és eljárásmódjaikat programmjaikban ismertetik. A szóban levő közlemény szerint, mely tulaj
donképen csak a ministeriumhoz felterjesztett indítványt és indokolását
tartalmazza, a szolnoki tanári testület szükségesnek tartotta, hogy inté
zetében a német nyelvtan a III., IV. és V. osztályban, tehát összesen
három fokon részesüljön tárgyalásban (a hivatalos gymnasiumi tanterv
szerint a nyelvtan már a III. és IV. osztályban befejezendő), az irodalmi
művek olvasása pedig, különösen a két legfelsőbb osztályban az eddigi
nél szűkebb körre szoríttassék. Az indokolás főérve az, hogy a szolnoki
intézet az ország legmagyarabb megyéjében fekszik s ennélfogva a «né
metül tudók százaléka a legcsekélyebb, úgyszólván semmivé olvad s a
német nyelv teljesen idegen számba megy».
7. A német nyelv középiskoláinkban és ennek tanítása főleg a III.
és IV. osztályban. írta Milielics Károly. (Mármarosszigeti kir. gymn.)
Az író kiindul a gymnasiumi utasításokban és az ismert 1889-iki ministéri rendeletben a német nyelv tanításának czéljára nézve mondottakból
és kissé laza tárgyalásban fejtegeti, hogy a német nyelvi tanításnak min
denütt az olvasmányon kell alapulnia és hogy tekintettel a nyelv gya
korlati fontosságára, az alsó fokon az olvasmányhoz a tulajdonképi nyelv
tani tanítás mellett még kiejtési- és beszédgyakorlatokat is hozzá kell

IRODALOM.

277

fűzni. Egyébiránt értekezése resuméja gyanánt magáévá teszi az értekező
Volf Györgynek az «Országos Középiskolai Tanáregyesület» XXII. gyű
lésén felolvasott értekezésében felállított tételeket.
8.
Az ideijen nyelvek tanításának reformja. Irta űr. Kálmán
Miksa. (Pécsi főreáliskola.) E dolgozat kevés lapon eléggé szemléletesen
rajzolja az analytikns-direct nyelvtanítás állítólagos előnyeit a constructiv (synthetikus) módszer felett. Az analytikns-direct módszer combinatiója az összefüggő elemzésen alapuló tanításnak a közvetlen beszéddel,
azaz az élő szó utánzásával, míg a constructiv módszer egyes, összefüggés
nélkül való szókból indul ki, mely szók apró, összefüggéstelen monda
tokká kapcsoltatnak össze, hogy egy előre bocsátott szabály begyakorlá
sára szolgáljanak. Ugyané czélra használja a módszer még az idegen
nyelvre fordítandó, szintén összefüggés nélkül való apró mondatokat is.
E constructiv módszert alkalmazzák — a szerző szerint — kevés kivé
tellel Magyarország összes iskoláiban, már pedig a constructiv módszer
nek — úgy véli Kálmán — nagyon sok a hibája, hiánya, hátránya.
E hiányokat tárgyalja aztán a szerző eléggé részletesen és azon ered
ményre jut, hogy a «constructiv módszer ki nem elégíthet, különösen
azokat nem, kik a nyelvtanulásnak minden más tantárgyat felülmúló
formális képzőerejét el nem ismerik, vagy a kik gyakorlati eredményeket
várnak». Ennek folytán — úgymond Kálmán — szaporodik azon tan
férfiak száma, kik a nyelvtanítás reformját sürgetik, még pedig az analytikus-direkt módszer segítségével. E módszer főczéljául a nyelvnek
szóban való elsajátítását tűzi ki és ezért kell, hogy a kiejtés fontos része
és kiinduló pontja legyen a tanításnak. A kiejtés tanítása összefüggő szö
vegen vagy egyes hangokon kezdhető. Quiehl sok kísérlet után azt
találta, hogy az utóbbi gyorsabb és biztosabb út. Egyúttal azonban
ajánlja, hogy kizárólag kiejtési gyakorlatokkal csupán az első két órában
foglalkoztassuk tanítványainkat; tovább folytatva kizárólag ezeket, a
tanulók figyelme ellankadna. Egy-két órán túl e gyakorlatok mellett már
összefüggő olvasmány veendő elő. — Az analytikus-direct módszernek
említett főczéljából az is következik, hogy a tanulókat minél előbb képe
sekké kell tenni az élő szó megértésére. Igénybe kell venni a fül köz
vetítését, holott a constructiv módszernél csak a szem közvetít ismere
teket. A tárgyalandó olvasmányt előbb hallatni kell és csak megértése
után láttatni. A tanmenet tehát az analytikus-direct módszer alkalma
zása mellett a következő : A tanár mindenekelőtt többször felolvassa az
olvasmányt, — ezalatt a tanulók könyvei be vannak téve — s a kiejtés
gyakorlása czéljából ismételteti. Mikor az elvégzendő pensumban foglalt
hangok helyes kiejtése biztosítva van, következik annak megértése —
még mindig betett könyvek mellett. Kezdő fokon a tanár fordítja le a
szöveget ; később azonban lehetőleg a tanulók maguk találják meg az
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értelmét. Csak azután olvassák el és fordítsák le újra könyvből a tanulók
az immár ismert szöveget, bogy a hallott hangok írásmódjával is meg
ismerkedjenek. Az analytikus-direct módszer elvei tulajdonképen kizár
ják a fordítást, mint a mely két nyelvnek összekeverése folytán a faka
dozó nyelvérzeket rontja és a beszélőképesség megszerzését késlelteti.
Van a ki ajánlja is a már ismert szavakkal való körülírást a fordítás
helyébe, mely utóbbit csak rendkívüli esetekben, új vagy nehéz kifeje
zések eló'fordultakor alkalmaztatna. Szerzőnknek azonban úgy tetszik,
hogy ily módon felületesség kapna lábra, mert a tanár meg nem győződ
hetik, hogy a tanulók a szöveget tényleg minden részében megértették-e,
a mi fordítás esetében igen is lehetséges. Azonban nemcsak arra kell
törekedni, hogy a tanulók az idegen nyelvet megértsék, hanem arra is,
hogy maguk is tudjanak rajta beszélni. Ennek elsajátítására valók a
beszédgyakorlatok, melyeket mindjárt a tanfolyam elején kell kezdeni.
A mi továbbá az analytikus-direct módszer mellett a szótanulást illeti,
arra csak a fordítás után kerülhet a sor. A szók e módszer alkalmazása
mellett értelmi összefüggésben jelennek meg a tanuló előtt, a minek
folytán könnyebben megtarthatók az emlékezetben. A mi azt a vitás
kérdést illeti, vájjon a tanulók az előttük ismeretlen új szókat kiírják-e
vagy sem, Kálmán azt hiszi, hogy igenis Írassuk ki azokat, de olyképen,
hogy a szókat az iskolában betűnként tollba mondatjuk, illetőleg szükség
esetén magunk mondjuk. — A nyelvtani szabályok szintén az olvas
mányból vonandók le. A talált szabályokat begyakoroltatjuk aztán mon
datokon, melyeket az általuk ismert szókincsből valamely kijelölt
tárgyra, themára vonatkozólag készíttetünk. A mi végül a házi feladato
kat illeti, azokat az alsóbb osztályokban a következők teszik : az iskolá
ban elvégzett olvasmány többszörös átolvasása a helyes kiejtés gyakor
lása czéljából, az újonnan tanult szók és szabályoknak az emlékezetbe
való bevésése, a szöveg fordításának ismétlése és kezdőfokon a szövegnek
szószerinti betanulása. Későbben követheti e gyakorlatokat az olvasmá
nyok tartalmának leiratása is. A szövegnek önálló prseparálását és értel
mének önerejükből való megtalálását csak a felsőbb osztályoktól kíván
hatjuk és kell is kívánnunk, mert szükséges, hogy a német vagy franczia
nyelvű szöveg önálló olvasására már a középiskolában is szoktassuk
tanítványainkat. Az írásbeli gyakorlatoknak igazi helye a szerző szerint
az iskola, a maga közös munkájával. A mi az írásbeli gyakorlatok tárgyát
illeti — úgymond Kálmán — az analytikus-direct módszer homlokegye
nest ellenkezik a constructiv módszerrel. Míg emez egyedül (?) az idegen
nyelvre való fordítást alkalmazza, addig az analytikus-direct módszer
elvben nem tartja czélszeríínek a fordítást. A középiskolai tantervekre,
és különösen az érettségi szabályzatra való tekintettel azonban a fordí
tást nem mellőzhetjük, sőt nagyon kell azt gyakorolnunk. De czélszerfi,
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ha visszafordítással kezdünk. Erre következik oly fordítás, mely tárgyilag
és nyelvileg az olvasmánynyal összefügg és csak azután kerüljön a sor a
legnehezebbre : önálló szövegnek a fordítására. E gyakorlatokat kisérhe
tik aztán másneműek is : tollbamondás, szövegátalakítás, a tanulók saját
szavaival való reproducáltatás stb. — Ezekben vázolja Kálmán az analytikus-direct eljárást, melynek követeléseit ebben foglalja össze: «A ta
nítás főeszköze legyen az élő szó ; kiinduló és középpontja az összefüggő
olvasmány».
Mi e nelyt szűk terünkhöz képest aránylag hiven repro
dukáltuk Kálmán tanulságos derék dolgozatát és jóllehet, sok szó férne
egyik-másik kissé nagyon is határozottan felállított tételéhez : az általa
dicsért módszernek — mely még «lis sub indice» a mai nyelvdidakti
kában — birálatába itt bocsátkozni nem akarunk. Csak egy sajnálatos
hiányára akarunk rámutatni a dolgozatnak és ez az, hogy az idegen
nyelvi tanításnak kizárólag formalis-gyakorlati, azaz magának a nyelv
nek megtanultatására irányított oldalával foglalkozik és annak tartalmi
részéről, azaz a tulajdonképi irodalmi tanításról egészben véve csak egy
háromsoros mondatban emlékezik meg, mely csak azt az általánosságot
tartalmazza, hogy az olvasmány «érdekes és nevelő hatású» legyen. De
nem is csoda, hogy K. minden középiskolai nyelvtanításnak, így a német
és franczia nyelvek tanításának is e leglényogesebb oldaláról megfeled
kezik, mintán már eleve csak e három feladatát említi a középiskolai
oktatásnak : az idegen nyelvű míínok pontos megértését és az e nyelve
ken való helyesen beszólást és írást. Már pedig úgy a gymnasiumi, mint
a reáliskolai utasítások kellő hangsúlylyal emlegetik az irodalmi oktatás
fontosságát az idegen nyelvek tanításában is és nem volna szabad methodikus szempontból tárgyalnunk a nyelvtanítást, a nélkül, hogy az iro
dalmi tanítást és a velejáró ethikus és æsthetikus nevelést is szemmel
ne tartanók és ha teszszük, minden félreértés elkerülése végett ki kell
jelentenünk, hogy ad hoc abstrahálunk a dolog e fontos oldalától, hogy
a kérdés egyéb oldalait annál behatóbban vizsgálhassuk. Ily előre kije
lentett megszorítás nélkül veszedelmes dolog ily egyoldalúság.
9.
Értekezés az ókori történelem tanításáról. Irta Dortsák Gyula
(Trsztenai gymn.) E dolgozat csak töredéke egy tavaly megkezdett és
előreláthatólag (minthogy eddig még csak a 8-adik tanóráig jutott el,
mely a phcpniciaiakkal foglalkozik) még hosszúra nyúló értekezésnek,
mely részletesen feldolgozza az ókori történelem tanításának anyagát,
illetőleg metliodikáját. Az előttünk fekvő torso igen szorgalmas munkára
vall. Methodikus értékének megítélésére
különösen a mi az összefog
lalást és összehasonlítást, minden tanításnak és nevezetesen a történe
lemtanításnak e leglényegesebb két pontját illeti — nem eléggé nagy a
részlet. A felhasznált nagyobbszabású kézikönyvek közül sajnálattal nél
külöztük Kanke világtörténetének első kötetét — a szerző a tőle oly nagy
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szeretettel tárgyalt perzsa királyságra nézve is sok becses szempontot
talált volna benne. Erről persze nem annyira Dortsák tehet, mint valószinüleg tanári könyvtáraink szegényes dotatiói.
10. Forrásszemelvények a peloponnesusi háború történetéhez.
Részlet a «Történelmi Olvasókönyv#-bői. Közli Király Pál. (Fehértem
plomi m. k. főgymnasium.) A szerző bevezetőleg hivatkozik az utasítá
sokban kifejezett azon várakozásra, hogy a történelem tanárai «egyes
jellemző koriratokat, különösen az ó- és középkorra vonatkozókat, idegen
irodalmak példáját követve, oly módon fognak feldolgozni, hogy azok
magánolvasmánykép a tanítást kisérve, a növendékek történeti ismere
teinek bővítésére és még inkább történeti érzékük emelésére szolgálja
nak». Hogy e várakozás minélelőbb teljesüljön, valamint részben a görög
pótló tanítás szükségleteire való tekintettel, hozzálátott a szerző egy
történelmi olvasókönyv szerkesztéséhez, melynek már kész első részéből
(a gymnasiumok IV. és a reáliskolák V. osztálya számára) közöl ezennel
egy fejezetet, t. i. a peloponnesusi és a benne szereplő főalakokra vonat
kozó legfontosabb helyeket Thukydidesből és Plutarchosból. E jól meg
válogatott szemelvények elé elolvasásra méltó kis bevezetést is írt, mely
ben kellő nyomatékkai bizonyítja az «Utasítások# fentírt kívánságának
jogosultságát, illetőleg meggyőzően leírja azon előnyöket, melyeket az
eredeti források alapján folyó oktatás mutat a puszta compendiuniókból
való oktatáshoz képest. A görögpótló tanfolyamra nézve ajánlatosnak
tartja, hogy az 5-dik osztályban ne szorítkozzanak csupán Thukydidesre,
hanem használjanak és tárgyaljanak az összes görög historikusokból, a
későbbiekből is (Polybius, Dio Cassius, Herodianus stb.) álló szemelvény
gyűjteményt. E szemelvények némileg ismétlésül, illetőleg kiegészítésül
is szolgálnának ez osztály számára a IV-edikben tanultakhoz képest.
A VI. gymnasiumi osztályban, a hol a római császárságra és a közép
korra kerül a sor, kívánatosnak véli Király, hogy egy kellő szemelvény
gyűjtemény segítségével bemutassa az elhanyatló görög irodalmat, a
byzantinusokat is. Király javaslatai és saját törekvései azoknak teljesí
tésére mindenesetre figyelemre és elismerésre méltók, de azt liiszszük
(nem a tőle közlött szemelvényekre, hanem csak a bevezetésben felsorolt
Írókra vonatkoztatjuk ez ítéletünket), hogy kissé kizárólagosan gondol a
történelmi tanításnak, mint ilyennek gyámolítására, holott itt sem sza
bad szem elől tévesztenünk az irodalmi szempontot, vagyis azt, hogy
csak a nagy történetírókat mutassuk be a gyermekeknek, t. i. azokat,
kiknek a könyveiben a kor felfogásai is, nemcsak eseményei jelennek
meg előttünk, még pedig lehetőleg klassikus formában.
11. Gondolatok a földrajz feladatai és módszere köréből. Irta
Requinyi Géza (Pécsi M. K. Állami Főreáliskola). Requinyi neve már
régebben jó hangzású földrajzi methodikai irodalmunkban, és a jelen
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derék értekezés is egy tudományos szakmájának haladásával együtt
haladó, és a tudomány minden haladásának methodikus értékesítéséről
gondolkodó tanító munkájának bizonyul. A dolgozatnak egyik fele fog
lalkozik a földrajz, mint tudomány, feladatával és tudományos methodusával,melyeket a geógraphiai tudomány legmodernebb szempontjainak
megfelelőleg vonzó módon fejteget, másik, bennünket itt első sorban
érdeklő fele pedig a középiskolai földrajzi oktatás methodikáját tárgyalja.
Fejtegetéseinek e részét a földrajz pædagogiai fontosságának elemzésén
kezdi és ama bizonyos, minden derék szakembert jellemző lelkességgel
igyekszik kimutatni, mily kiváló fejlesztő hatással van a geographia
tanítása a növendékek gondolkodására, szemléletére, emlékezetére, kép
zeletére, sőt æsthetikai érzésére is (kár, hogy a szerző itt egy elavult
psychologia nyelvén mindig gondolkodó, szemlélő, emlékező tehetségről
beszél), milyen fontos szerepe van továbbá a földrajznak más tanulmá
nyok (történelem, természetrajz, csillagászat) szolgálatában, és végül a
gyakorlati élet és hasznosság szempontjából is. A mi azt a kérdést illeti,
hogy miképen illeszszíik e nagyterjedelnm és fontosságú tanulmányt
iskolai tanterveinknek (különösen a kijelölt óraszám csekélysége folytán)
szűk keretébe, mindenekelőtt azt hiszi a szerző, «hogy a tanításnak nem
arra kell czéloznia, hogy száraz adathalmazt nyújtson, hanem csak arra,
hogy helyes érzéket keltsen a földrajz iránt ; mert nem egyes ismeretek
nek állandóan emlékezetben való tartása teszi a földrajzi tanítás czélját,
hanem a Föld szemlélete által ébresztett tartós érdeklődés s azon képes
ség fejlesztése, hogy a tanuló az életben előtte megjelenő új képzeteket
a lelkében már meglevő régiek segítségével kellően megérthesse s újólag
további ismeretek után vágyódjék». E czél szemmeltartása mellett a
következő főelveket jelöli ki Requinyi irányadóknak a geographia tanítá
sára nézve. A mi első sorban a tananyag kiválasztását illeti, igaz ugyan,
hogy ennek mennyisége a tantervtől, illetőleg az óraszámtól függ, de
azért a tanár dolga ügyelni rá, hogy a tanterv keretén belül csak oly
életjelenségeket tegyen megbeszélés tárgyává, melyek az illető vidékre
jellemzők, és neki sajátos, a többitől eltérő külsőt adnak. A tanítás alapja
a physikai földrajz, de nem csupán a hegy- és vízrajz, hanem egyenlő
mértékben a meteoro- és klimatológia is, nemkülönben az illető vidéket
jellemző állat- és növényvilág is. Mindezen részeket egyformán kell köl
csönös hatásukban feltüntetnünk és pedig úgy, hogy kellő alapot nyer
jünk a társadalmi földrajz tételeinek megbeszélésére. A mi a sorrendet
illeti, mely szerint a tárgyalandó földrajzi egészet részeire bontjuk, ille
tőleg szemléltetjük, e sorrend teljesen meg van határozva azon össze
függés, helyesebben egymástól függés által, mely e részek között fennáll,
így pl. a folyók kanyarodásainak, szigeteinek, torkolatainak stb. leírásai
természetes folyományát teszik a hegyrajznak, a kiima meg nem érthető
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a földrajzi fekvés s a hegyek csapása, iránya nélkül, a növény- és állatvilág
függ a kiimának és a talaj alkatának minőségétől stb. A természetes sor
rendet — fekvés, határok, vízszintes majd függőleges tagoltság, vizek,
kiima, állat- és növényvilág, és végre maga az ember — megzavarni
annyi volna, mint figyelmen kivül hagyni az oksági viszonyt és elejteni
egyik legfontosabb methodikai segédeszközt. Szükséges továbbá, hogy
az egyes földrajzi individuumok beható tárgyalását időről-időre egy össze
vágó, általánosabb áttekintés is kövesse, de ez összegezést nem szabad
puszta ismétlésnek tekinteni, sőt az bizonyos mértékben új anyag legyen,
mert a növendék előbb csak egyes részekkel ismerkedett meg, most
pedig inkább a részeknek egymásra való hatását szemléli. A földrajzi
tanításnak egyik további kelléke — úgymond a szerző — hogy a tanulók
korán megismerjék a térkép becsét, még pedig Eequinyi egyedül a fali
térképet ajánlja szemléleti tárgynak, a kézi atlasok használatától pedig
óv. Azt hiszi, hogy csak a fali térképen követhetik a tanulók mind a
tanítót egyforma figyelemmel, míg kézi térképeken az egyik igenis
követi, a másik nem. Különösen a mikor a gyermekek feleléséről van
szó, azt hiszi, sőt kissé túlzott pathossal «megdönthetetlen pædagogiai
szabály»-nak mondja, hogy a gyermekek, ha az egész osztály figyelmét
le akarjuk kötni, a fali térképről feleljenek. Mi e pontban nem lehetünk
egy véleményeu a szerzővel, sőt ellenkezőleg más felelést nem ismer
hetünk el jogosultnak a közös tanításban, minthogy mindenki az első
megtanulás alkalmával is, az esetleges későbbi reproductiókor is mindig
a maga kézi atlasát nézze. Ennek egyszerű oka az, hogy a szemléltetés
csak akkor igazi közös szemléltetés, ha mindenkinek az osztályban egy
formán módjában van az illető dolgot egy és ugyanazonképen szem
lélni ; már pedig a fali térképet minden tanuló az osztályban különböző
ülőhelye és szeme szerint más- és máskép látja, az egyik jobbról azt, a
mit a másik balról, az egyik élesen, a mit a másik homályosan stb.
Továbbá sokkal kisebbszerű és sokkal nehezebben ellenőrizhető foglal
koztatása a tanulóknak az, ha csak a fali térképet, illetőleg a rajta a
tanártól megjelölt pontot kell néznie, mint ha a saját kézi atlasán kény
telen azt felkeresni és így a tájékozódást megtanulni. Ha az egyiknek
nehezebben sikerül, mint a másiknak, se baj, majd útba igazítja a tanár,
vagy ha még szomszédjához is áttekint, vagy az gyorsan megmutatja
neki, az sem oly nagy szerencsétlenség, mint Eequinyi hiszi, ez oly apró
baj, minőhöz hasonlóval tollbamondás, táblairás alkalmával is sokszor
találkozunk, és megvan e bajnak, a kölcsönös támogatásból folyólag, a
maga erkölcsi előnye is, mely nem egészen megvetendő. A sürü rajzolástól
vagy épen rajzoltatástól, a számadatokkal való túlterheléstől, és épúgy a
túlságosan sok földrajzi névvel való agyontöméstől egyaránt óv a szerző.
Az absolut számok helyett igen helyesen inkább a viszonylagos számok
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tanítását ajánlja; a helyett pl. hogy Ázsia, Afrika stb. területét négyzetkilométerekben adjuk, szemléltetőbben járunk el, ha azt mondjuk, hogy
egységül véve Európát, Ázsia 5-ször, Afrika 3-szor, Dél-Amerika 2-szer
olyan nagy stb. A nevek tanultatására nézve pedig kívánatos, hogy a
tanító, a mennyire lehet, megfejtse a földrajzi nevek jelentését. így pl.
Közép-Ázsia tárgyalásában a tanuló minduntalan találkozik oly idegen
hangzású nevekkel, mint pl. Peling, Peking, Nanking, Peiho stb. ; ha
tudná, hogy pe éjszakot, nan delet, ling hegységet, king székes várost stb.
jelent, s így a névhez szemlélhető képet is kötne, akkor nemcsak könynyebben vési e neveket emlékezetébe, hanem valahányszor hasonló vég
zési! nevet hall, tudni fogja, hogy a neki megfelelő dolgot ott a chinaiak
lakta földön kell keresnie. Értekezése utolsó részében végül azt fejtegeti
az író, hogy a középiskolai oktatásban sem jár semmi nehézséggel úgy
tárgyalni a földrajzt, hogy a Föld tevékeny erők színhelyének tűnjék
fel, melyek egymással szoros oksági viszonyban vannak. Nem kell pl.
valami különös érettség annak a megértésére, hogy a folyók deltáikat
maguk építik, s hogy azok képződéséhez sok iszap és lapályos partvidék
kívántatik; s ha a tanuló ezt megértette, önmagától is rá fog jönni,
miért nem építhet deltát pl. a Szent-Lőrincz folyó, s miért nem Skandi
návia folyóvizei. Épily könnyen meg lehet értetni a tanulókkal pl. a
szigetek különböző eredetét, és így tovább. így aztán megtanul a gyer
mek a földrajzi oktatás mellett is okoskodni és gondolkodni. Ez rövid
kivonata a tartalmas dolgozatnak, melyről végül még csak azt akarjuk
megjegyezni, hogy nemcsak jól, de szépen is van megírva.
11. Lehrbuch der Geographie für die unteren Klassen der Alittelsehulen (erste Hälfte) von Friedrich Schiel (Brassói ev. gymnasium).
E programmértekezés, mint czíme azonnal mutatja, valóságos tankönyv,
illetőleg egy három fejezetre tervezett tankönyvnek első két fejezete.
Mint a könyv írója bevezető megjegyzéseiben kifejti, e könyv hivatva
van egy a szász iskolákban régen érzett szükségletet kielégíteni. E szük
séglet t. i. — úgylátszik — az által áll elő, hogy a németországi földrajzi
tankönyveket közoktatásügyi kormányunk közjogi vagy egyéb helytelen
ségek miatt eltiltani kénytelen. A könyv, mely a gymnasium, illetőleg
reáliskola három első osztályának van szánva, három fejezetre oszlik,
melyek közül egyelőre csak két fejezet jelent meg. Az első fejezet adja
«A föld általános leírását» (e két részszel: «a föld mint égi test» és «a
föld mint természeti test»), a második adja az öt földrész általános
leírását ily sorrendben : Ázsia, Európa, Afrika, Amerika, Austrália.
A III. fejezet, mely csak jövőre fog megjelenni, az egyes országok és
államok leírását fogja adni. A könyv eddigi részeiben is gondos munká
nak mutatkozik, de methodikus tekintetben alig mutat kiemelkedőbb
sajátosságot. Az, hogy Ázsiát, mint a legnagyobb és centrális helyzettel
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biró földrészt <я földrészek élére teszi, a mit előszavában külön kiemel,
nem igen lényeges és nagyon kétséges előnytí eltérés a közönségesen
divó eljárástól. Egyebekben a könyv a német földrajzi tankönyv irodalom
által szélesre taposott nyomokban jár.
(Folytatjuk.)
W aldapfel J ános .

VEGYESEK.
- A D eb reczen i P r o te s tá n s Lap a K lam arik-jubilæ um rôl.

A nevezett lap ezt írja : April 28-ik napján ünnepelte meg a magyarországi középiskolai tanárság Ivlamarik Jánosnak, a cultusministerium
ministeri tanácsosának 40 éves tanári és hivatalnoki jubileumát. Elis
merés volt ez azon érdemekért és fáradhatatlan munkásságért, melyet az
ünnepelt mint tanár és mint a középiskolai tanításügy vezetője kifejtett.
A felekezeti középiskolák is teljes számban számos képviselőikkel csatla
koztak az ünnepléshez, melynek így országos jellege lett. A debreczeni
ev. ref. főgymnasium is két küldöttel Géresi Kálmán és Elek Lajossal,
kik egyszersmind a tiszántúli ev. ref. tanáregyesületet is képviselték,
képviseltette magát. Az új városház nagytermében lefolyt ünnepélyen,
melyen gr. Csáky minister is megjelent, Beöthy Zsolt egyetemi tanár
igen szép beszédben üdvözölte az ünnepeltet. Ivlamarik válaszában ta
láló vonásokban tűntette fel újabb középiskolai tanításügyünk egész
történetét és hatalmas fejlődését. Ugyanez alkalommal nyújtották át az
ünnepeltnek a jubiláns emlékeket, egy díszalbumot és mellszobrát. Dél
ben a Vigadó termeiben nagy közebéd volt, melyen több mint 300 tanár,
főigazgató és tanférfi jelent meg, valamint többen a cultusministerium ból, közöttük Berzeviczy államtitkár. Az ő Felségére mondott felköszöntő
után Géresi Kálmán üdvözölte az ünnepeltet az országos és felekezeti
tanárok nevében. Klamarik válaszában különösen hangsúlyozta azon
való örömét, hogy e napon a felekezetek és különösen Debreczen is
megjelent jókívánataival. Majd a felköszöntők hosszú sora következett,
melyekből a Berzeviczy, Beöthy Zsolt szép felköszöntőit emeljük ki. De
az ünnepélynek reánk nézve kétségkívül legfontosabb eredménye azon
benyomás volt, hogy az állami tanításügy a felekezetit igaz testvéreként
tekinti. Az ünnepélyen és a banketten egyiránt, tekintélyes és rokon
szenves nyilatkozatok történtek ez értelemben, melyeknek értékét és
fontosságát lehetetlen örvendve nem venni tudomásul felekezetűnknek,
a mennyiben ezekből a közoktatásügyi politika mostani irányára is kö
vetkeztetni lehet. Az ünnepély napját este a Vigadó nagytermében tar
tott monstre-hangverseny fejezte be, melyben épen olyan gyönyörűséggel
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mint megindulással hallgatta a roppant termet teljesen betöltő közönség
a több mint 900 fővárosi középiskolai tanuló által szabatosan előadott
énekrészeket. A közreműködő középiskolák között fájdalommal nélkü
löztük a pesti ref. gymnasiumot.

— Az iskola egészségügye. Ily czím alatt olvasásra érdemes
czikk jelent meg az Izr. tanügyi Értesítő május havi számának mellék
letéül Loewy Lipóttól, ki azt az országos izr. tanító-egyesület baranya-,
somogy- és tolnamegyei fiókkörének 1894 ápril 24-ikén tartott közgyű
lésén adta elő. Értekezik benne az iskola épületéről, berendezéséről,
tanrendszeréről és a tanítás hygienájáról.

- - A magyar néprajz a nemzeti nevelés szolgálatában. Ily
czím alatt közli a lievesnagykunsági ev. ref. egyházmegyei tanító-egylet
1893. aug. lö-iki közgyűlésének jegyzőkönyve Farkas /merneк e köz
gyűlésen felolvasott értekezését, mely rámutat a nemzeti géniusznak a
népdalokban való nyilatkozására és ösztönzi a tanítókat, hogy e meg
nyilatkozásokat figyelemmel kisérjék és a nevelés javára értékesítsék.
***
— Monumenta Germanise Pædagogica. Kehrbachnak e nagy
vállalatából megjelent a XIII. kötet : «Die siebenbürgisch-sächsischen
Schulordnungen», kiadta Friedrich Teutsch, 2-ik kötet 1782—1883-ig.
Nem érdektelen ránk nézve az sem, a mit a Ztschr. für das Gymnasial
wesen f. évi február—márcziusi számában Schradertől megjelent ismer
tetés mond e műről, mely a nem rég elhunyt Teutsclinak, az erdélyi ev.
püspöknek van ajánlva. «Még inkább gyászra hangol — úgy mond az
ismertetés — az a tapasztalat, hogy amaz ország német iskolái, melyek
nek korábban a jesuitismus ellen kellett védekezniök, 1848 óta, de kü
lönösen 1868 óta az előrenyomuló magyarismus által vannak veszélyez
tetve azon védelem daczára, melyet ez ellen a Magyarországot Erdélylyel
egyesítő törvény 43. czikkelyében kellett volna találniok». Dicsérettel
említi továbbá, hogy ez erdélyi iskolák szervezete a nagy anyaország
szellemi alkotásaira való tekintettel készült. «Német ösztönzésekkel,
német módszerekkel és tankönyvekkel találkozunk mindenütt, az
iskola nyugodt munkájában, valamint a német nyelv és német nép
fentartásáért való küzdelemben és ez az összeköttetés minden komor
tapasztalat mellett azt a reményt kelti, hogy a szász törzsnek oly
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hősileg és oly belátással védett kincse lényegében a nyomasztó helyzet
daczára is fenn fog maradni.» Késó'bb pedig azt mondja: «A magyar
nyelv tanításának oktroyálása ellen a 123. szám alatt közölt észre
vételekben e nép gazdag képességeinek (reiche Anlagen) minden elis
merése mellett (!) azt a reményt fűzöm, hogy a horácziusi Græcia capta
stb. a mi Földieinkre nézve is érvényesülni fog annyira, hogy sajátos
ságukat megőrizze. »
Oh kegyes Schulvereinos gondolkodás, áldásos pártfogása a mi
elnyomottjainknak, fenn, fenn és mégegyszer fenn !
***
— M e g je g y z é s az isk olai értesítö'kröl. Mint egy középiskolának
könyvtárnoka, sokat foglalkozom az értesítőkkel. Felsőbb rendelet követ
keztében az értesítők, intézetek szerint rendezve, a könyvkötő által
készített tokokban, könyvtári szekrényekben állanak. Egy toknak ára
50 kr., az évi kiadás ezek fejében mintegy négy forint. Térfogat szerint
az értesítők a könyvtár évenkénti szaporodásának körülbelül harmad
részét teszik, néha többet is. Más programmot, mint legújabbat, az én
könyvtárnokságom alatt még nem olvasott senki.
Az értesítők rendezése alatt két kellemetlen körülmény tűnt fel.
Először is némely programm túlságos nagy formátuma. Egypár ilyen
füzet miatt oly magasaknak kell csinálni a polczokat, hogy a szekrény
térfogatának legalább 20 %-a kárba vész. Lehetne ugyan ezeket külön
polczra tenni, de akkor meg van zavarva a kiszabott betűrend ; hozzá
járul, hogy némely intézetnek csak egy-két évfolyama oly ügyetlen nagy.
A szegedi tankerületben e baj megvan szüntetve ; a formátum megvan
szabva. Jó volna, ha a ministerium az összes állami intézeteket utasí
taná, hogy az értesítők formátuma bizonyos méreteken túl ne menjen.
Egy más kellemetlenség a czímlapokban van. Nagyon kell keresni
a város nevét, melyben az illető iskola van. A város neve majd fönn,
majd lenn, majd a lap közepén van ; majd külön sorban, majd egy sor
kezdetén, vagy közepében vagy végén. Némely czímlapon a város neve a
legkisebb betűkkel van szedve, mintha az volna a legjelentéktelenebb
adat. Czélszerű volna, ha az értesítő jellemzése úgy történnék, mint
folyóiratok füzetein : a lapon legfelül álljon egy aláhúzott jellemző sor, pl.
Pancsova, m. k. áll. fögymnasium (17) 1892/3. vagy:
Győr, sz. bcnedekr. fögymnasium (27) 1884/5. stb.
Akkor a rendezés, kikeresés, ellenőrzés könnyű és a czímlap mégis
akármilyen lehet.
Végre kellemetlen az is, ha az értesítő borítéklapja oly sötét színű,
hogy rajta a nyomás alig olvasható.
х + у.
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Olvasókönyv a magyar nemzeti irodaiam történeté,hoz középiskoláink
számára összeállította Szántó Kálmán. Budapest. (Franklin) 1894. 363 1.
Ara 1 frt 80 kr.
Tanítói: (tanítónők) jogai és kötelességei. Az érvényben levő törvé
nyek, szabályrendeletek, rendeletek, utasítások, elvi jelentőségű határozatok
és döntvények alapján összeállította dr. Szabó Mihály, Kolozsvármegye kir.
segédtanfelügyelője. Szerző tulajdona. Kapható szerzőnél. (Kolozsvár, kir.
tanfelügyelőség.) 2 frt 20 krért. Bolti ára 2 frt 60 kr. Kolozsvár 1894.
Az új magyar házasságjog. Annak parlamenti tárgyalása alkalmából
fejtegeti : Polgártárs. Külön lenyomat a «Magyar Néplap»-ból. Budapest,
1894. Az egyház álláspontjáról heves támadás a tárgyalás alatt levő tör
vényjavaslatok ellen.
Latin nyelvtan. Gymnasiumok számára szerkesztette Pirchala Imre,
gymn. igazgató. Második, javított kiadás. Pozsony-Budapest, 1894. (Stampfel.)
179 1. Ára kötve 2 kor. 40 fill.
Latin olvasó és gyakorlókönyv a gytnnasiumok alsóbb osztályai szá
mára. Irta Pirchala Imre, gymn. igazgató. Második, lényegében változatlan
kiadás. Pozsony-Budapest, 1894. (Stampfel.) 175 1. Ára kötve 2 kor. 40 fill
Magyar mese- és mondavilág. Meséli Benedek Elek. Illustrálta Széehy.
Kiadja az Athenaeum. Budapesten. Megjelenik 50 füzetben, kétheti idő
közökben. Minden füzet ára 25 kr. — Benedek Eleknek, a tőről metszett,
zamatos magyarsággal író mesemondónak ez országszerte ismert vállalatá
ból immár 8 füzet fekszik előttünk. Addig is, míg e pedagógiai szempont
ból is becsesnek Ígérkező munkát tüzetesebb vizsgálat alá vennők és rész
letesen ismertetnők, melegen ajánljuk olvasóink figyelmébe, mint olyat,
mely programmjával és eddigi füzeteinek külső és belső kiállításával a pár
tolást nagyon megérdemli.
.1 neveléstan kézikönyve. Tanítóképző intézetek számára szerkesztette
M. Joó István a debreczeni evang. reform, tanítóképezde igazgatója s a
theologiai akadémián a neveléstan tanára. Budapest 1894. íHornyánszky
kiadása). 258 1. Ára 3 frt. E műre még visszatérünk.
Praeparatio Vergilius Aeneisének I. és II. énekéhez. Irta Dóezi Imre.
1—5. füzet. Budapest, 1894. (Singer és Wolfner kiadása.)
RovarhatárOzó vagyis vezérfonal a gyakrabban előforduló rovarok
neveinek könnyű és biztos kikereséséhez. Irta dr. Cscrcy Adolf selmeczbányai lyc. tanár. Ungvár, 1894. 1. füzet. E mű 30 füzetben (egy füzet
ára 40 kr.) 90 ívnyi terjedelemben fog megjelenni. Előfizethetni rá 10 írttal.
Előfizetéseket Székely és Ülés könyvkiadó hivatala fogad el Ungvári, és
valamennyi könyvkereskedő. Ajánljuk e hézagpótló müvet az érdeklődök
figyelmébe.
Az értéktőzsde. Megbízható útmutató és tanácsadó mindenki számára
értéktőzsdei ügyekben. Irta Havas Antal Józse". Budapest, (Grill) 1891.
Ára 1 frt 50 kr.
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MAGYAR PÆDAGOGIAI TÁRSASÁG.
Felolvasó-illés 1894. évi április hó 21-én.
Jelen vannak : Lederer Ábrahám elnöklete alatt Klaruarik János
tiszt, tag, Badics Ferencz, Bokor József, György Aladár, Gyulay Béla,
Lakits Vendel, Málnai Mihály, Péterfy Sándor rendes tagok, továbbá :
Hagara Viktor, Herczog Sarolta, Kirchner Béla, Komáromi Erzsébet,
Keif Jakab, Schweiz Vilmos külső tagok.
I. Lakits Vendel felolvassa Peres Sándor rendes tagnak «Kisded
óvásunk s a beszéd- és értelemgyakorlatok» czímű értekezését.
II. Badics Ferencz titkár bemutatja dr. Kováts S. János külső
tagnak «Michel Bréal az élőnyelvek tanításáról» czímű tanulmányát.
Az elnök a társaság nevében köszönetét mond az értelmezőknek
és az előadóknak. (Mindkét felolvasást jelen számunk közli.)
Ezzel az ülés véget ért.
Elnökségi ülés 1894. évi
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Jelen vannak : Heinrich Gusztáv elnöklete alatt: Csengeri János
szerkesztő, Badics Ferencz titkár, Gyulay Béla pénztárnok, Volf György
könyvtárnok, Trájtler Károly jegyző.
Titkár előterjesztésére és a debreczeni tanszerkiállítási bizottság
kérelmére a Társaság a «Magyar Pædagogia» eddig megjelent évfolya
mait a kiállítás számára beküldi. -— Továbbá a magyarországi tanítók
országos bizottsága felhivására a Társaság részt vesz a milleniumi orsz.
tanítói és tanári gyűlés rendezése tárgyában f. évi május hó 14-én tar
tandó közös értekezleten és a maga részéről kiküldi Heinrich Gusztáv
elnök, Badics Ferencz, Gyulay Béla, Volf György és Csengeri János
elnökségi tagokat. — A pénztáros jelentést tesz a hátralékok behajtása
tárgyában tett intézkedéseiről, mi helyeslő tudomásul szolgál.
A titkár végül új külső tagokul bejelenti a következőket : Székely
József (Karczag), Horváth Ferencz (Karczag), Kardos Gyula (Sáros-SztImre), Maurer Mihály (Körmöczbánya), Kroller Miksa (Győr), Marniuk
János (Szárazpatak), Kassuba Domokos (Eger.) — Felvétetnek.
T. Tagtársainkhoz. A tagdíjfizetésekről való nyugtatványozás közlése a jövő számra maradt.
A szerkesztő.

FELMÉRI LAJOS.
(1840 szeptember 29—1894 május 22.)

A nemzeti nevelés két leglelkesebb magyar apostolának po
rai pihennek immár a kolozsvár házsongárdi temetőben. Apáczai
CseriI Jánosé s Felméri Lajosé. Amannak sírja helyét sem (ismer
jük többé ; hiszen két százada múlt, hogy egyik kortársa szerint
«Isten ebből az ostoba háládatlan magyar világból kivette, mely ő
reá méltatlan volt.» Emennek sírja fölött pedig ki sem zöldült
még a fü s nem hervadtak el a koszorúk, melyekkel koporsóját
borították.
A két tudóst semmi sem választotta el egymástól, még az a
két század sem, mely müködésök ideje közé ékelődött. Poraik csak
most egyesülhetnek, de szelleműk már régen egyesült egymással.
Felmérinek pár hete megjelent utolsó önálló füzete is Apáczai
pædagogiai végrendeletének közlése volt. Mesterénél nem keve
sebb buzgósággal dolgozott azon, hogy nemzete is «részese legyen
a sapientiának s utolérje a többi népeket». A Hargitta tövében
született, ugyanazon város főiskolájában működött s ugyanazon
temetőbe került mindakettő. Látták nemzetök erős megpróbálta
tását ott, a délkeleti felföldön ; s nem a véletlen munkája, hogy
oly erős nemzeti érzület gerjedett szíveikben. Pedig egyik sem ma
radt hazája szűk körében ; nem álmodozás, hanem Nyugat müveit
államainak megösmerése vezette őket arra a meggyőződésre, hogy
nemzeti nevelés nélkül nincs nemzeti politika.
Ez a meggyőződés vitte reá Apáczait, hogy «a magyar nem
zetben immár elvégtére egy akadémia felállításának módja és for
mája» felöl tanakodjék; s ez vitte reá Felmérit, hogy megalapítni
segítse az EMKÉ-t, melynek alapelveit az alakuló közgyűlésen
mondott beszédében minden eddig valónál világosabban fejtegette.
Ez íratta meg Apáczaival a magyar logikácskát, encyclopædiât és
az iskolák szükséges voltáról való értekezést; és ez vezette Felméri
tollát a Neveléstudomány megalkotásában.
Mindaketten mint tudományt, egyúttal azonban mint gyakor
lati ügyességet fogták föl a nevelést ; egyik sem készített szoros
értelemben vett módszeres pædagogiât, de írt olyan művet, mely
Magyar Piodagogia. III. 6, 7.
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olvasóközönséget teremtett és igazán eszméket ébresztett. Erősen
fejlett egyéniségűkkel kiválóan alkalmasak is voltak arra, hogy az
egyéniséggel foglalkozzanak ; azzal az egyéniséggel, mely a nem
zeti nevelésben találja meg fejlesztésének legtermészetesebb útját,
módját. Felméri szerint «a nemzeti nevelés magában foglalja a
gyermekszoba és háztáj, az iskola, az egyház, a napi és időszaki
sajtó, a költészet és művészet, a tudomány és politikai intézmé
nyek, az alkotmány és kormányforma hatásait».
Szeretet vezette mind a két idealistát, az az érzület, mely
mindenkinek legsajátabb tulajdona ; lelkök oda van lehelve tős
gyökeres magyarsággal írt müveikbe ; s még sem kerülhette el
egyikök sem azt a vádat, hogy nem eléggé eredetiek, s hogy so
raikban egy-egy máshol olvasott eszme csillan elénk. Mondják,
hogy kissé töredékesek is. Pedig Apáczai encyclopædiâjàban, a
külső alak mellett is, ép oly világosan fel van tüntetve a tudomá
nyoknak és ösmereteknek együvé-tartozósága, mint a hogy köny
vének némely egyenetlensége mellett, Felméri is nagy következe
tességgel fejtette ki a nemzeti nevelés tudományának rendszerét.
Egyik sem volt csupán könyvcsináló tudós. Az életnek s nem
a halhatatlanságnak dolgoztak. Azt a kérdést azonban, melylyel
ők foglalkoztak legbehatóbban, leglelkesebben, a nemzeti nevelés
kérdését, Magyarországban senki sem veheti le többé anapirendről.
Eszméik örökösei nemcsak a magyar pædagogusok, hanem a ma
gyar politikusok is. Nagy szolgálatot tesz nemzetének az az állam
férfiú, a ki Felméri könyve szellemét beviszi a magyar törvény
tárba.
A Paedagogiai Társaságban m ár ott van ez a szellem. Ep
úgy vezeti, mint a hogy Felmérit vezette az Apáczaié. Hálánknak
és kegyeletünknek csak igen fogyatékos jele az a koszorú, melyet
Felméri sírjára teszünk, s az a beszéd, melyet emlékének szente
lünk. Nem erre vágyott, nem erre tört. Vigyük ki az életbe azokat
az eszméket, a melyeket köztünk Felméri képviselt legméltóbban,
s folytassuk tovább azt a munkát, melyen olyan kitartással dolgo
zott ; legyen az ige testté, a nemzeti nevelés valósággá ! Legyen
áldott ez a munka, s legyen áldott a munkásnak emlékezete !
Márki Sándor.

A JÖVŐ NÉPISKOLÁJA.
A XXI. század egy néptanítója a tanítógyűlésen «Hajdan és most»
czím alatt tartja felolvasását. Képzeletünk segítségével hallgassuk meg
tanulságos összehasonlítgatását. Talán megsejthetjük belőle, milyen
lesz a jövő népiskolája.
* * *
A nevelés joga és ki telessége a szülőé. О e tekintetben a termé
szettől nyeri mandátumát és talentumát. Korunk népnevelői nem pa
naszkodnak a dilettantizmus befolyása ellen ; az a gúnyos szemrehányás,
hogy a neveléshez mindenki ért, megszűnt szatirikus értelemben hasz
náltatni. Komolyan veszi mindenki ; de legjobban meg van a mondás
igazsága felől győződve a néptanító, a ki előtt rendkívül egyszerűnek
tűnik fel az az igazság, hogy a kit a természet valami munkával megbíz,
el is látja e munka végzésére szükséges tehetséggel. Tudja, hogy a ter
mészet igazságos ; ha őt követnék az emberek, nem bíznának sok-sok
emberre olyan munkát, a melyhez mákszemnyi talentuma sincs.
Azzal az utszéli igazsággal is tisztában van mindenki, hogy a
szüle nem azért nem neveli gyermekét, mintha nem értene hozzá, hisz a
mesterek az anyáktól lesték el tudományukat ; hanem azért ruházza a taní
tóra, az iskolára természetadta jogát, hogy a nap egy részében helyette
sítse őt ; a kenyérkeresés, a megélhetés nehézségei szorítják rá, hogy a
nevelésnek őt illető nagy jogát megoszsza ; a szükség parancsszavának
enged, midőn a tömegnevelést megtisztult formájában igénybe veszi.
Az emberek szánakozva tekintenek vissza abba a szomorú múltba,
mikor a műveltség alacsony fokán álló ősöknél annyira el volt fajulva a
tömegnevelés, hogy egy-egy kezdetleges műveltségű, ritkán tehetséges
tanítóra 80, 100, sőt még több gyermeket is rábíztak, a ki egészségte
len zugokban, mint nevelő, teljes tehetetlenségre kárhoztatva, napi
5—6 órán emésztette önmagát és gyötörte az ifjú nemzedéket. A köz
vélemény (mert korunkban a közvéleménynek egyik legérdekesebb tár
gya a köznevelés), mint nyomasztó mély álomból felocsúdott ember
tekint abba a korba, midőn a tömegnevelés főelve az olcsóság volt ;
mikor az emberek ilyen nevezetes dologban naponkint meghazudtolták
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a közmondásukban hirdetett igazságot, hogy olcsó húsnak híg a leve ;
midőn gyermekeiket a liba, tanítóikat a gyermek, az iskolai felügyelőket
pedig a tanítók őrzésére használják ; midőn a köznevelés minden ténye
zője pásztor : liba-pásztor, gyermek-pásztor és tanító-pásztor.
Ebből az idylli pásztor-korszakból mindenki igen egyszerű és ter
mészetes dolognak találja a természethez való nagy közeledést ; min
denki tisztában van vele, hogy a szüle helyetteséül olyan embert kell
alkalmazni, a ki erre a nehéz, de igen szép, mert az emberfaj tökélete
sedését biztosító pályára elég tehetséget, képzettséget, hivatásszeretetet
egyesít magában. A kor tisztában van vele, hogy a tanító lelkét nyo
morral lenyűgözni, annyit tesz, mint őt kötelességének teljesítésére
mesterséges utón képtelenné tenni. A legszegényebb ember önmegfigye
lés utján tudja, hogy ő, mikor a szükség nyomja, békételen, türelmetlen,
gyöngédtelen, gyermekeinek, a kik hozzá szeretettel közelednek, való
ságos réme; érzi, tudja, hogy ő ilyenkor családapai tisztének betöltésére
képtelen, pedig neki aránylag kis családja van. Hogy legyen hát képes
családapai, vagy anyai tisztének betöltésére a tanító, gyermekei neve
lésében neki helyettese, egy nagyobb család feje, akkor, a mikor a nyo
morúság ördöge fojtogatja ?
Ennek a köztudatnak lehet tulajdonítani, hogy a tanítói pályán
elvétve is alig lehet találni gyenge embert. A kiváló erőt keresi minden
iskola ; nagy becse van az emberi erőnek, mert mindenki tudja, hogy ez
a siker legfőbb feltétele. A legközelebb lefolyt nagy háború ismét fényes
bizonyítványt állított ki az ember fizikai és szellemi, erkölcsi ereje szá
mára. A szörnyű tusában minden agyafúrt emberi találmány, puska,
ágyú, légi- és vizi hajó felmondta végre a szolgálatot. Az emberek a
földre szálltak s azok győztek, a kik a szilárd talajon helyt tudtak állani.
A közvélemény erős embert kíván a tanítói pályára, a gyengébbet
csak ideiglenesen, a pillanatnyi szükség kielégítése végett tűri. A nép
tanító ép oly magas kiképzésben részesül, mint az értelmi munkások
bármely osztálya. Érettségi bizonyítványnyal lép az akadémiába, hol az
akadémia leendő tanáraival együtt tanul. Professoral nincsenek külön
massából gyúrva ; hiszen az ország legkitűnőbb tanítóiból vannak a
tanítóság szavazás által kifejezett ajánlatára kiválogatva.
A tanítók akadémiájába nem könnyű dolog a bejutás ; mert a
formális előképzettség mellett a jellemet eláruló előélet, az érzés, gon
dolkodás, hajlamok is figyelembe vétetnek. Egész iskolai pályájáról ve
zetett megfigyelési napló-lap az akadémiák igazgatói által megtekinthe
tők, s ha ebből az derülne ki, hogy a tanítói pályára lépni szándékozó
rideg kedélyű, erőszakra, durvaságra erős hajlamokkal biró ember, egy
szerűen elutasíttatik. Keressen más foglalkozást, a hol e hajlamai kor
látok közé szoríthatók s ez áital káros hatásuk ellensúlyozható. A tanító
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kis király az iskolában. Ide olyan ember kell, a ki magának parancsolni
tud, a kit vidámság, életkedv és gyöngéd szív tüntet ki.
A tanító akadémia nevelési tényezői között a hajdani «internatus»
és «externatus» jelentéktelen dologgá vált. Az ifjak nagy része saját
emberségéből élvén, természetesen az externatus hive. Az internatus
csak nehány szegény fiatal ember részére van berendezve. Ezeknek is
szabadságukban áll választani a bentlakás és az ennek megfelelő pénz
segély között. Természetesen a szegények többsége a pénzsegélyt veszi
igénybe, mert valamint a közönség, úgy az ifjúság is ismeri a társadal
mat, mint nevelési tényezőt és ennek hatása alól csak ritka ember vonja
ki magát. Az a nehány fiatal ember egy kis köztársaságot képez az inté
zetben, melynek elnöke az akadémia igazgatója. Azok a nagy rézüstök,
a melyekbon hajdan az úgynevezett «preperandistáknak» főztek, az
akadémia múzeumában vannak elhelyezve. Az ifjak csudálkozással bá
mulják meg «a szent hajdan» e «megtermett fmdzsáit», melyekből
valamikor a tanítójelöltek nyáját, a szánakozásra érdemes elődöket
étették.
A mi az ifjak akadémiai kiképzését illeti, arról, hisz önök előtt
nem ismeretlen a dolog, nem sok a mondani valóm. Ma már az utonútfélen fellelhető közismeretek könyvekből való úgynevezett tanulásá
val - magától értetődik, — nem töltik az időt : tanulják és gyakorolják
a nevelés, a tanítás tudományát. Az akadémia gyakorló iskolája 3 tante
remben van elhelyezve. Egyben egy, kettőben két osztály van, hogy az
ifjak az osztatlan iskola vezetését is megtanulják. Még mindig szükség
van rá Magyarországon ; még mindig sok olyan község van az országban,
a melyben két-két osztály jut egy-egy tanítóra. A gyakorló iskolának
nincs külön tanítója, mint régen volt ; de van külön igazgatója, ki az
akadémia igazgatójának van közvetlenül alárendelve. A tanítást, a neve
lést az ifjak végzik ; még pedig nem úgy mint hajdan, mikor egy-egy
«képezdész» évenkint pár órát tanított, most minden tanítójelölt, mielőtt
az életbe kilépne, huzamosabb időn, hónapokon át, meglehetős önálló
sággal vezeti a gyakorló iskolát, kísérletezve az iskolának úgy az egy,
mint több osztályú részében.
Azok a számos mesterségek, a melyekkel a régiek a néptanító révén
akarták boldogítani az országot, nem tárgyai többé az akadémiai kép
zésnek. A gyakorlati ügyességek közül ma már csak a legnemesebbek,
a földmívelés, gyümölcsfa-nevelés és méhtenyésztés kultiváltatnak.
Ezek sem kényszerrel, hanem ráédesgetéssel. Az akadémiának nehány
holdas kertje, szántóföldje, gyümölcsöse és nagy méhese van. Az ifjak
között hajlamaik s vállalkozási kedvük szerint osztatnak ki a szántó
földek, rétek, a gyümölcsös. A szántást és ásást az intézet adja, a többi
munkát az ifjak maguk végzik. A föld terményeinek hat tizedrésze a
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munkás ifjút illeti, a beoltott gyümölcsfák fele s a méhészettel foglalko
zót egy kas méli a köpüvel együtt. Nincs kényszer, még sem marad egy
talpalatnyi föld sem parlagon, egy vadfa beoltatlanul s a méhes is gya
rapszik. Egyrészről a jutalmazás, a munka díjazása, másrészről az a köz
felfogás, hogy a szellemi munkával foglalkozó embernek, ha egészségét
fenn akarja tartani, egy-két órát naponkint a szabadban kell dolgoznia,
erősen ösztönzi ifjainkat e nemes foglalkozásokra. Némelyek pénzzé teszik
kezük munkájának gyümölcsét, (a terményeket, a nemes csemetéket) s
az intézet gazdaságában gyümölcsöztetik ; mások, a jobbmódu ifjak, ter
ményeiket az internatusnak adományozzák, az őket megillető facsemeté
ket pedig községeiknek ajándékozzák. Mehet azonban csak az kap, a ki
a méhészettel foglalkozni szándékozik. A ki méhet kapott, ha megtíz
szerezte, külön jutalomban részesül, vagy iskolafentartó hatósága, vagy
a társadalom részéről. Ha méhe elpusztul s mást nem szerez, a méhtenyésztéssel felhagy, büntetésül az intézetnek a kapott köpüméh árát
visszafizetni tartozik. Az ellenőrzés e tekintetben könnyű, mert az aka
démia 10 évig állandó összeköttetést tart fenn a fiatal tanítóval s az
iskola helyi hatóságával, hogy a tanítót a jóra buzdítja s az elzülléstől,,
elkallódástól, a mire különben ritkán van példa, megóvja.
Az ilyen képzettségű modern tanító és a régiek között, a kiknek
emlékét a nevelés története őrzi, rendkívül nagy a különbség. Azok a
kosták, a kikre még az öregek emlékeznek, a kik az ördög párnáiról
(mert az ördög két párnán nyugszik : a nyomorúságén és restségén) ron
tották az ifjú nemzedéket, végkép letűntek a népnevelés szinpadáról.
A kulacs és kostök e hajdani vitézei, kik évszázadokon át az eszmény és a
való megkülönböztetésére akképen tanították az ifjabb nemzedéket, hogy
az eszmény az az «ostobaság», a mit a képző-intézetben tanítanak, a
való pedig a mogyoró-pálcza és pedig minél hosszabb, annál valóbb,
megszűntek «működni».
Az «iskola lelke», a tanító, csak napjainkban lett azzá; csak nap
jainkban lett valósággá a régi jóslat. Korunk gondoskodott is róla, hogy
ez a lélek megfelelő testben, azaz alkalmas iskolahelyiségben működjék.
A viskók, melyek hajdan iskoláknak neveztettek, a melyeknek padjait a
gyermekek gyötrésére találták ki, a melyekben szenny, por, a kilé
legzés és gőzölgéstől rothadt levegő környékezte a tanítót és tanítványt
egyaránt, szintén csak az egykorú képes lapok rajzaiban élnek ma már.
Az ember nem hinne a nevelés történetének, ha az akkori időből fenmaradt könyvek és más írásbeli emlékek nem bizonyítanák a XIX. szá
zad népnevelésének szomorú állapotát. Közelebb fedezték fel az 1868. évi
XXXVIII. t. ez. egy eredeti példányát, a melynek egyik §-a azt mondja,
hogy 0'80 n r terület is elég egy gyermekre, másik §-a megengedi, hogy
öt-hat osztályban 80-nál több gyermek is bizassék egy tanítóra. Hozzá
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értő férfiak állítják, hogy annak előtte még rosszabbak voltak az állapo
tok s hogy a most említett törvényczikk nagy haladás kiindulási pontja.
A dologban az a szomorú, hogy a nemzet oly sokáig maradt a «kiindu
lási ponton».
Egy felfedezett XIX. századbeli költségvetési nyomtatvány arról
tanúskodik, hogy az iskolák szine-javát képező állami iskolában (akkor
más «jellegű» iskolák is voltak) az iskola egész évi belső tisztántartására,
vakolásra, meszelésre, súrolásra, az iskolapadok, bútorok tisztántartásara
öt forintnyi összeg (az az 10 korona) fordíttatott. Ebből az összegből a
vakolás és egyszeri meszelés hat koronát emésztett, a fenmaradt négy
korona két súrolásra fordíttatott, azaz a behordott sár s a padlóra tapadt
sár egy részének leáztatására és eltávolítására, csak azért, hogy a sár
réteg két hét múlva ismét olyan vastag legyen.
Az úgynevezett felekezeti iskolákban még szomorúbbak voltak az
állapotok ; ezeknek falain rétegről-rétegre halmozódott a por, padlóin
rétegről rétegre a sár. De félre a szomorú képekkel ! Ügy sem valók ezek
egyébre, mint hogy szembetűnőbbé tegyék a dicső valót.
Ma bizony, hála a magyarok Istenének, mások az állapotok. Ma
az iskolaépület első épülete a községnek, a melyben a gyermek a jó
levegőt, a tisztaságot, rendet megszokja ; az egészség és hosszú élet fel
tételeit megismeri.
A mai iskolaszobák («teremre» hála Istennek nincs már szükség)
legalább 4 méter magasak, igen tágasak s napfényesek. Még ugyan mi
sem vagyunk a czélnál, de erősen közeledünk beléje. Mi már megértjük
Morinnak az egészséges lakás levegőjét illető követelését, mely ekként
szól : «Az egy emberre jutó lakrész térfogatának és a fejenkint és óránkint kicserélendő levegő térfogatának együttvéve 100 m3-re kell rúgni,
hogy a lakott tér levegője olyan legyen, mint a szabad levegő. Ha tehát
a lakott szobából egy emberre 10, 12, 16, 20, 30, 40, 50, 60 m8-nvi tér
jut, úgy az óránkint és fejenkint kicserélendő levegő térfogata 90, 88,
84, 80, 70, 60 és 40 m8-nek veendő.» (T. K. 1874. VI. k. 284. 1.)
Kertekben fekvő iskolaépületeink tanulószobáiban egészséges
levegő, tisztaság és rend van. A 100 m8-nyi levegő a mi szobáinkban
sincs ugyan még meg, de azért gyermekeink jó levegőt élveznek ; mert
az esztendőnek (legalább is) felében a szabad természetben tanulnak.
Az őszi, tavaszi és nyári hónapokban gyermekeink egész nap az udvar
fái között, esős napokon a fedett csarnokban tanulnak és télen sem ülnek
naponkint 4 óránál többet a tanuló szobában. Van idő a szellőztetésre
és használjuk is. E tekintetben sem követjük az elődök példáját, a kik
betapasztották az ablakokat, hogy ki ne menjen a meleg, holott a
tüzelő-fa az ország nagy részében csaknem bebújt a lakásukba.
A szeny, a por, a kigőzölgés nem talál otthont a mai iskolában.
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A belépés előtt sárvakaró és sárkefe fogadja a gyermeket. Az iskolaszo
bákat minden szombaton délután felsurolják, s minden csütörtökön
felmossák. Olyan a padló, mint a gyurótábla. Evenkint háromszor me
szelünk, minden iskolában jó ivóvíz van. Minden gyermeknek meg van
a maga ivópohara, meg vaunak a szükség esetére tisztasági eszközei
(különböző kefék, fénymáz).
Most persze könnyű hetenkint kétszer is felmosni a padlót, de
bezzeg nagy munka lett volna hajdan, a mikor a múzeumokban látható
nagy otromba fapadokból 60—80 gyermekre valót is összeszegeztek, a
mikor valóságos «épületbontás» előzte meg a padlóra tapadt sár egy
részének eltávolítását.
Mi más a mostani állapot !
Ma minden gyermeknek külön asztalkája van, mely ragyog a
tisztaságtól. A mai gyermeknek nem az az ambitiója, hogy mennél job
ban összevagdalja a padot, hanem hogy mennél tisztábban megőrizze
kis asztalát és hozzáillő székét. Az egyéniség respektálásának ebben a
tekintetben is meg van az eredménye. Mindenki kíméli, becsüli a ma
gáét ; főleg a mióta gyermekeink büntetés helyett, mely őket a rossztól
visszatartani nem tudta, jutalmazás által buzdíttatnak a jóra, a gond
jaikra bízott tárgyak megőrzésére és megbecsülésére. — Az asztalkában
két fiók van ; a felső a könyvek és Írószerek, — az alsó a tisztasági
eszközök (kefék, pohár, kendő) elhelyezésére.
Az irkák, könyvek tisztán maradnak, tartósak, mert a gyermek el
nem nyúzza azokat a folytonos czipeléssel. A palatábla kiment a divat
ból. Minden asztalkába porczelán-lap van bevésve a számolás czéljaira.
A szülék ma, a «drága világban» félannyit sem költenek tankönyvekre
és Íróeszközökre, mint költöttek hajdan, a «régi jó időkben».
Furcsa volt a hajdani népiskolának felszerelése is. A fali olvasó
táblák tollszárvastagságú léczszegekkel voltak a falra szegezve, a tér
képek hasonlóképen, a honnan a szó szoros értelmében «letanulták» a
gyermekek. Természetesen a por és füst, mik a hajdani népiskola leve
gőjének nélkülözhetetlen alkotó részei valának, segítettek a gyermekek
nek a tanulásban. Voltak a mi boldog emlékű őseinknek úgynevezett
szemléltető képeik is, a melyeket egy ma már csak névleg élő «tantárgy»
tanításánál használtak. Több művészi becsű kép másolata volt e képek
között, de ezeket nem a kopasz falak díszítésére használták, hanem
mint a vezerkönyv mondta, «tanulásra». Az a furcsaság napirenden
volt, hogy a tanító a tehenet a képről ismertette, holott a tehén az
iskola ablaka alatt bőgött, mintha maga is restellette volna, hogy a
portréját mutogatják, a mikor ő elevenen látható.
Az okosabb tanítók belátták az ilyen «szemléltetés» nevetséges
voltát; de, mint Írták, nem tehettek ellene, mert 60—-100 gyermek
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3—6 osztályban volt a tanító vezetésére bízva s ezekkel helyhez volt
kötve.
Azóta nagyot fordult a világ kereke. Ma jó részt eltűntek a szemléltető-oktatás nehézségei. A mi az iskola környezetében a természetben
szemmel látható, füllel hallható, kézzel fogható, szóval a mi érzékelhető,
azokat mi ma a természetben mutatjuk be. A természettant a gyermek
ismeretkörébe beillő gépek modelljeival tanítjuk. A képeket csak a
földrajz történelmi, vallástani oktatáshoz és a műérzék növelésére hasz
náljuk. Egyebekben a természet nyitott könyvéből tanítunk.
Az iskola belső életét tekintve, talán még nagyobb a különbség a
régi és az új iskola között, mint külső tekintetben.
A régiek a szülékre mért pénzbüntetéssel kényszerítették a gyer
meket az iskolába járásra. Bizony nagy változáson mentünk keresztül!
Ma büntetéssel sem lehetne a szülőt gyermeke visszatartására bírni.
Akkor a gyermekek irtóztak az iskolától, hol a tanultatással, durva
fegyelmezéssel agyongyötörték őket, ma nehéz lenne őket még erővel is
otthon tartani.
Akkor az iskola a gyermek réme volt, ma öröme. Sok dolog vonzza
ma a gyermeket az iskolába ; de legfőbb vonzóerő a tanító egyénisége,
mely a népnevelés mai fejlettsége mellett teljesen érvényre emelkedik.
A mai néptanítót nagy műveltsége, kiváló szakképzettsége mellett erős
kötelességérzet, nevelői eljárásában szeretet és gyöngédség vezérlik.
A kötelességérzet arra sarkallja а XXI. század néptanítóját, hogy
dolgát a legnagyobb buzgalommal végezze, mert tudja, hogy az iskolá
ban elmulasztott kötelesség pótolhatatlan. Az építés munkája bármely
irányban is lassú munka, de leginkább az a nevelés dolgában ; mert a
hajlamok irányítása, az emberben levő állat megszelídítése csak szaka
datlan, következetes nevelői hatás eredménye lehet. A sietés e téren
nem pótolhatja a mulasztást, mert a gyermekeket siettetni, az ő lelki
növésüket, ép úgy, mint testi fejlődésüket erőszakolni nem lehet.
A mai néptanítónak különben nincs is oka a mesterséges tölcsérezésre. 0 nyugodt kedélylyel lép tanítványai közé. Nyugalmát vagy fölé
nyét a gyermekek felett nem teszi tönkre a lelki szegénység, sem a
készületlenség, melyek annyi bajnak, annyi sikertelen erőlködésnek
képezték forrását «а régi jó idők »-ben. Hajdan, a mint írják, napirenden
volt, hogy a tanító könyvből olvasta ki a beszéd- és értelem-gyakorlatok
kérdéseit, a számvetési feladatokat ; ma a tanító habozásán mindenki
megbotráukoznék. Ma kíméljük a gyermek erőit haszontalan dolgokkal,
élhetetlenséggel ki nem merítjük ; ma érdekesen tanítunk. A gyermek
maga sem tudja, miként került hatalmunk alá, de ott van.
A mi igánk könnyű, mert nem erőszakkal, de a figyelem lekötése
által fegyelmezünk, erővel és gyöngédséggel kormányozunk. Ki méljük
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a gyermek önérzetét. Hajlítani próbálgatjuk ugyan a fácskát, de meg
törésére gondolni is restellenénk.
Iskoláinkban művelt társalgás hangja, beszédmodora van otthon.
Vége a zsandárhangnak és zsandárszerepnek, melylyel a régiek «a te
kintély» biztosítása végett saját jobb érzésüket is elnyomták.
Nevelővé vált a tanító, ki a szellemi munka, a mely ma már szel
lemi élvezet, játék és testi foglalkozás váltakozó alkalmazása által az
erők kifejlését biztosítja.
A gyermekek ugyan több időt töltenek ma az iskolában mint
régen töltöttek ; ám azért nines panaszuk, mert az időnek csak felét
vagy két harmadát töltik komolyabb munkában. Az I. és II. osztály a napi
6 órai időből tanulással foglalkozik 3 órán ; játékkal is 3 órán. А П1. és
IV. oszt. tanul -i órán s játszik, részben testi munkával foglalkozik két
órán át, az V. osztályban tanul 3 órán, játszik 1 órán testi munkával fog
lalkozik 2 órán át. A testi munka a gyermekek nagy többségének életviszo
nyaihoz van szabva. Nagyon el van terjedve a fiuk részére a földmivelés,
gyümölcsfa-tenyésztés gazdasági eszközök készítése, kijavítása, lányok
nál a konyhakertészet, főzés, mosás, varrás, foltozás. Az iskola nagy
kertje, műhelye, konyhája és mosó-háza a munka terei, a befásított rész
ben gyeppázsittal, részben homokkal fedett nagy udvar a játék színhe
lye. Hogy a tanító mindig a gyermeksereggel, az ő családjával van, s
csak akkor hagyja őket magukra, mikor pædagogiai okokból szükséges
nek látja, ez a XXI. században magától értetődő dolog ; de nem volt az
régebben. Ma a tanító nyugodtan szenteli és szentelheti egész erejét
hivatásának, mert anyagi állapota tisztes, gond terhe nem nyomja lel
kében ; régen alig várta a tanító, hogy elmúljon az átrobotolt óra, hogy
valami keresetet biztosító «mellékfoglalkozás» után nézzen. Bizony a
mi szegény elődeinknél napirenden volt, hogy az iskolában pihenték ki
a mellékfoglalkozás fáradalmait.
A tanszermúzeumokban nagy számban levő apró tankönyvek, a
melyekből állítólag reálismereteket és sok más egyebet (még nyelvtant
is!) «tanultak» a gyermekek, voltak a gyermek-sereg igazi rémei, halá
los ellenségei. A kimért «leezkék» szószerinti «betanulását» követelve
tőlük, ezekkel gyötörték őket ; mert a tudás mértéke a kimért leczke
elfujása volt. A sanyargatott gyermekek a megsemmisítéssel álltak boszszut ezeken az apró barbár ellenségeken. A szülők nem győzték tudo
mányszomjas csemetéiket könyvekkel.
Ma a természet, a környezet s a mi szivünk, lelkünk a soha meg
nem unt «tankönyv». Ennek a tankönyvnek az okos használata a ked
vező egészségügyi állapotok hatása mellett életkedvet, testi és lelki fris
sességet, hosszú életet biztosít a tanító és tanítvány részére egyaránt.
Miként már érintém, hajdan a zsandárkodás mellett, a «testi
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fenyítés» (ez volt a mtíneve az ütés-verésnek) volt a fegyelmezés egyik
legfőbb eszköze, ma a tanító igazságossága, lelkiismerete (eltekintve a
törvény tilalmától) nem engedi meg, bogy e barbár büntetés alkalma
zására vetemedjék. Hajdan, mikor 80—100 gyermek 3—6 osztályban
zsibongott a szegény tanító nyakán ; mikor a tölcsérezés, vagyis a
puszta szóbeli úgynevezett ismeretközlés csak halotti csend mellett volt
lehetséges, nem volt csuda, ha a tanító közzécsapott a múzsa-seregnek ;
de ma, midőn egy tanítóra legfeljebb három osztályban 30 gyermeknél
többet bizni nem szabad, midőn az anya módszerével, a fesztelen beszél
getéssel tanítunk, midőn nem tanultatunk ; midőn a gyermek egyéni
ségét figyelembe vehetjük : ma a «testi fenyítés»-hez senki sem folya
modik.
Ma már, valamint az életben, az iskolában sem állanak egymással
szemben a szabadság és rend fogalmai.
A félelem ma már ki van törülve az iskolai nevelés szótárából.
A mai gyermek az iskolában nem azért beszél, mert felhívták reá, s nem
azért hallgat, mert fél beszélni. Hallgat, ha van mit hallgatnia, vagy
ha a beszédben kifáradt ; és beszél, ha szükségét érezi a beszédnek. Mi bizony nem tiltjuk a beszédet ; mert tudjuk, hogy a természet ily
nemű elnyomása a legnagyobb zsarnokság. Az ember beszédre született.
A mai tanító, a mai nevelő czéljaira fordítja a lélek, a szív megnyilat
kozásait. Hajdan talán nem tudták, vagy nem akarták tudni az embe
rek, hogy a vak figyelem s a valódi fájdalom a szabad ember szájának
természetes lakatjai.
Elődeink idejük nagy részét a «bűnök megtorlására» pocsékolták.
Mi ritkán, nagy ritkán fordulunk ehhez a «nevelői eljáráshoz», hiszen
tudjuk, hogy a megtorlásnak csak annyiban van nevelő hatása, a meny
nyiben az embernek az igazságosságba vetett hitét ápolja. Egyébként a
megtorlás meg nem javítja sem a szenvedőt, sem környezetét. A testi
kínzások, a halálbüntetések nem csökkentették a bűnöket. A vázolt
nevelői eljárás, az erkölcsi baj megelőzését czélzó tudatos működés
csakhamar teljesen kizárja a megtorlás alkalmazását, a melyhez korunk
néptanítója csak abban az esetben folyamodik, mikor a gyermekek igaz
ságérzetének megrendülésétől fél.
A nevelés történetét forgató kartársak bizonyára emlékezni fog
nak az úgynevezett Bell-Lancaster-féle módszerre. Abból állott ez a
sajátságos «módszer», hogy a tanító a nagyobb és értelmesebb gyerme
keket segédekül alkalmazta maga mellé. A vak vezette a világtalanok
egész kis seregét. Hallgatóim tudják, minő átalakuláson ment keresztül
ez a módszer ; most nem egy gyermek tanítja a többit, hanem mindnyá
jan tanítják egymást ; nem kényszerből, parancsból, mint hajdan, hanem
önként testvéri szeretet s a társasági érzelmek hatása alatt. A gyerme
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kék «közvéleménye» azzal foglalkozik, a mit tanítójától, környezetétől
hall s ezeknek kölcsönös megbeszélése által oktatja egymást. A mai
népiskola igazi kicsinyitett képe a társadalomnak.
Tisztelt hallgatóim bizonyára élénken emlékeznek a XIX, század
nagy Írójának s költőjének, Jókai Mórnak nevére. Ez a Jókai, kinek
művei a bennök nyilatkozó zseniálitásnál fogva ma is közkézen forog
nak, arról is nevezetes ember volt a maga korában, hogy az iskolához a
nemzeti egység megteremtése szempontjából fűzött várakozást határo
zott alakban kifejezte, mikor valami alkalomból kimondta, hogy: «Ma
gyarországot még egyszer meg kell hódítani s e hadmívelés a néptaní
tókra vár». — Istenben boldogult őseink esztendőkig nyargalásztak a
nemzet akkori közhangulatát kifejező e nagy mondáson, a nélkül, hogy
a dolog érdemét tekintve, a nagyhangú dicsekedés arányában csele
kedtek volna. Sok lármával, kevés eredménynyel mentegették naponkint
a szent hazát, a magyar nyelv tanítása terén mutattak is fel sikereket ;
de a magyarul megtanultak még ma sem magyarok, legalább jelenté
keny részük nem az. Bizony nem mindnyájan éreznek együtt az ország
lakosainak nagy többségét képező, az államot alkotó magyar fajjal.
Haladás történt azóta, az természetes, de hogy a tényleges haladást
illetőleg többet köszönünk a társadalomnak, mint az iskolának, ma már
mindnyájan tudjuk. A társadalom a magyar nyelvvel a magyar erkölcsök,
a magyar karakter bélyegét is rányomta nemzetiségi ember lelkére s
ezzel teljesen beolvasztotta. A régi népiskola erre csak kivételesen bizo
nyult képesnek, azon helyen, a hol a társadalom segítségére sietett.
Mi abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a mit elődeink
elmulasztottak, pótolhatjuk ; a benső vonzalom felkeltése a magyar
erkölcsök meghonosítása által magyarokká nevelhetjük a magyarul már
tudó gyermek-sereget. Sajnos pedig, hogy ránk maradt e munka ; hogy
az ősök figyelmen kívül hagyták a nagy Széchenyi (a kit «legnagyobb
magyar»-nak neveztek a korabeliek) mondását: «Azért, hogy valaki
magyarul megtanult, nem magyar még».
Tisztelt hallgatóság ! Ha a mi elődeink közül valamelyik feltá
madna s látná a mai fejlett állapotokat, megértené a nagy változást ;
talán csak azt nem értené meg, miként van az, hogy még a szegény, a
ruhátlan, éhező gyermekek is minden kényszer nélkül járnak fel az
iskolába ? Századunk csudái között talán a humanitás csudáját értené
meg legkevésbbé. Nem értené meg alapos magyarázat, közintézményeink
tüzetes ismertetése nélkül, hogy a XXI. században nincs koldus, sze
gény, ruhátlan éhező gyermek.
A humanitás gyakorlásában ma a társadalom egy nagy család,
mely egyforma szeretettel gondozza minden gyermekét. E millió szemű
család előtt nem marad titokban a rejtett nyomor a legelliagyatottabb
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pusztán sem. A mikor a társadalom ereje elégtelennek bizonyul, az
állam jő a szegények segítségére. Az iskolák ma már népkonyhákkal
vannak összekötve, hol a szegény iskolás gyermekek pár krajczárért,
vagy teljesen ingyen étkeznek. A tanító feleségének vezetése alatt, a
felsőbb osztályos leánykák főznek, mosnak, varrnak, foltoznak szegény
árva kis társaikra, kiket az omberbaráti érzés jólelkii embereknél szállá
sol el csekély havi bérért. Nagyon sokan teljesen díjtalanul osztják meg
hajlékukat a magyar társadalom gyermekeivel. A humanitás több mil
lióra menő nagy alapja rohamosan gyarapszik. A meczénások ezrekre
menő adományai úgy hullanak beléje, mint a Napba a meteorok, hogy
tömegét s fényét növeljék. A mit ezer esztendő alatt a népnevelés terén
mulasztott a nemzet, ma rohamosan pótolja.
A régi kor szüleit és tanítóit semmi benső kapocs nem kötötte
egymáshoz. A szüle szükségesebb dolognak tartotta a borjuk őrzőjével
szóba állani, mint a tanítóval, a ki elé felküldte gyermekét, hogy meg
ne büntessék ; a tanítónak sem jutott eszébe, hogy megbízottjával, a
szülével szót váltson, vele gyermeke nevelése felől értekezzék; ma az
iskolai és családi nevelés között öszhang van. Szüle és tanító gyakran
érintkező jó barátok, a kik előzékenyen támogatják egymást ; lelkűk
összeforr a gyermek szeretetében és testi, lelki gondozásában.
A mi mai továbbképző iskolánk «ismétlő-iskola» név alatt volt
ismeretes. Ismételni azonban nem sokat ismételt, mert nem igen volt
mit. Ezekben tanulták a gyermekek elfelejteni azt a kevés ismeretet, a
mit egy részük éveken át elsajátított. Az ismeretek biztosítását czélzó
tanfolyam élt ugyan a jobbak lelkében, sőt egy mély belátási! minisz
ter
ha jól emlékszem, Csákynak hívták — a most virágzó ifjúsági
egyesületeket is meg akarta valósítani; de szavai elhangzottak. A kor
még nem volt megérve reá, hogy a nevelés folytonosságának nagy
jelentőségét belássa és az eszme érdekében áldozatokat hozzon. Korunké
a dicsőség, hogy neveli a milliókat, hogy ezek részére olyan tanítókat
nevelt, a kik születésétől koporsójáig kísérik szerető gondjukkal a nép
emberét.
Tudjuk mindnyájan, mi idézte elő a nagy fordulatot. A múlt szá
zadbeli szocziális forradalmak megrázkódtatták a földet. A mi hazánk
ismét közel volt hozzá, hogy neve letörültessék a földgolyóról. Az a
csodás életerő, mely annyiszor győzte le a halált, ezúttal is diadalmas
kodott. Átéltük a nagy csapást, okultunk belőle. Belátták őseink, hogy
fel kell hagyni az úgynevezett «népneveléssel», e helyett nevelni kell a
népet ; megmenteni a családi, a faji érzés ápolása, a lehető alapos mű
veltség biztosítása által a nemzetet a köznép által.
Ez a törekvés adta meg a mai népiskola létesítésére az első löt
kést. Az akkori néptanítók megértették a kor szavát. Felhagytak a több
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mint százados hiábavalónak bizonyult jajgatással. Önfeláldozó tevé
kenységükkel forradalmat idéztek elő a köznép, a milliók lelkében.
Bebizonyították a tömegnek, hogy mikor jó népiskolát követelnek, saját
jobblétüket követelik. A kezdeményező intelligentia respektálja a mil
liók követelésében, határozott szavaiban nyilatkozó erőt s megteremti a
mai népiskolát, melyet lényegében át nem alakított, csak tökéletesített
a legújabb időszak. — Aldassék az úttörők emlékezete !
E mber J ános.

AZ ISKOLAI KÉZMŰVESSÉG.
Örvendetes mozgalom van megindulóban : egész társadalmunkban,
de különösen psedagogiánk terén általános iskolai érvényt akarnak sze
rezni minálunk is a testet-lelket egyaránt fejlesztő kézügyességnek^
A mozgató eszmét nem mondhatjuk újnak, még nálunk sem. Hiszen
már Comenius is azt kívánta nálunk való tartózkodása idején, hogy a
tanulóság ismeretszerzése körébe a cselekvés, a foglalatoskodás vonas
sák be. Újabban az ez iránt külföldön külön tanulmányokat végzett
Guttenberg Pálnak vannak e kérdésnek felszínen való tartása és népszerű
sítésé körül határozott eraemei. Jórészt az ő buzgólkodásainak köszön
hető, hogy van már egy állami középiskolánk (a dévai), a hol a kézmű
vességet, ha szűk keretekben is, de tényleg gyakorolják, hogy a főváros
és Hajdumegye már felvették e kérdést paedagogiai munkaprogrammjukba, hogy pædagogusaink érdeklődni kezdenek a tárgy iránt és külö
nösen, hogy újabban egy országos bizottság is alakult e kérdés tüze
tes tanulmányozására és hasznos eredményei keresztülvitelére; értékesí
tésére.
A mozgalom jogos és üdvös, mert végczélja az, hogy a mai ered
ménytelen, tisztán csak kívülről nevelő pædagogiâval szemben a növen
déket foglalatoskodásra, öntevékenységre, megfigyelésre s ezáltal köz
vetlen tapasztalatszerzésre bírja s így mintegy arra késztesse, hogy
saját nevelésén a maga részéről is közreműködjék, szóval : hogy a neve
lést bensőítse, mélyítse, a nevelést a szó legszorosabb értelmében azzá :
neveléssé tegye. E czélt az u. n. éjszaki sUjjd vagy husflïd, a franczia
travail manuel vagy az angol manual training által vélik— és helye
sen — elérhetőnek. Mert ha áll, a mit a modern pædagogia hirdet -—
pedig áll — : hogy a növendéket nevelésközben azon az úton kell ve
zetni, melyet az emberiség tett meg művelődés közben, akkor növendé
keinket okvetlenül szoktassuk a munkához, kézművességhez is. A műve
lődéstörténet bizonyítja ugyanis, hogy a munkánál az emberiség kulturfolyamában alig volt fejlesztőbb faktor, hogy annak nevelő becse
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rendkívül nagy. Hiszen a természetről és törvényeiről alig tudnánk
valamit, ha csupán csak szemléltük volna. Ha a tárgyak sajátságait meg
akarjuk ismerni, úgy azokba saját kezünk munkájával kell behatolnunk.
Hogy ismeretes példát mondjak : mit tudnánk a fa szerkezetéről, súlyá
ról, hasíthatóságáról, úszó képességéről, tüzelhetőségéről stb., ha az
emberiség mindenha csak arra szorítkozott volna, hogy az egyes fákat
megszemlélje.
A valódi psedagogia feladata tehát, hogy a gyermeket saját mun
kája által vezesse be a gyakorlati tapasztalatok világába, hogy rátanítsa
saját megfigyelése által a különböző képzékeny anyagok sajátságaira és
a hozzávaló legegyszerűbb szerszámok kezelésére. De növendékünk ne
dolgozzék sem a kereset czéljából, sem pedig előkészületül bizonyos
iparra. Csak a munka elemeit, valóját ismerje meg saját tevékenysége
által, akkor belátja, hogy a mit kezünk-szemünk segítségével tuda
tossá tettünk, «sajátunknak — igazán — csak annyit mondhatunk».
A megindult mozgalom helyes főkivánalma tehát : a növendék ezentúl
önmaija foglalatoskodjék többet ! Adjuk neki eddigi két foglalkoztató
stúdiumához, a tornához és rajzhoz a legfőbbet, legfejlesztőbbet : a
kézművességet.
A műveltségtörténetben különösen nagy szerepe jutott a kéz
tevékenységének, ezt kell tehát most is elsősorban gyakorlattá, ügyessé
tennünk. De ma a gyári, gépies átlag-munka mellett mi szerepe, hiva
tása, jövője van a kézbeli ügyességnek! Látszólag nagyon kevés, de
örüljünk, hogy csak látszólag. A mit a gép végez, az csupán mechanikus
munka ; a magasabb, finomabb, egyéni munka most annál inkább rá
szorul a képzett kézre. És ez minden téren-pályán úgy vau. Avagy kér
dezzük csak a legkeresettebb orvosokat, mily nagy áldás az ügyes kéz !
Vájjon már ma is tudnak-e haladni, boldogulni az ügyetlen kezű-szemű
növendékek az egyetem physikai, chemiai, orvosi, technikai stb. sza
kain, szóval : egyáltalában az úgynevezett tapasztalati tudományokban ?
Hát a középiskola földrajzi, physikai, chemiai, természetrajzi, mértani
tárgyai nem követelnek-e a növendékektől bizonyos fokú kézbeli ügyes
séget és jó szemet ? A physikában pl. eleget teszünk-e a methodikai
követelménynek: «Vom Thun zum Erkennen», ha a kísérletet csupán
csak bemutatjuk ? Nem kivánja-e inkább a valódi «megismerés», hogy
a növendék maga is utána csinálja a kísérletet ? Csak akkor fogja igazán
látni, mily gyakorlottságot, kézügyességet igényel egy kisérlet sima
bemutatása.
Épen a kézművesség az, mely kezünket rátanítja, mikép kelljen a
legegyszerűbb eszközöket bizonyos önkitüzte czélok érdekében hasz
nálni. Erre pedig, kivált mainap, mikor az ipar szolgálatkészsége a
növendéket valósággal megfosztja amúgy is csekély kézügyességétől, igen
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nagy szükség van. Növendékünk már kész füzeteket, léniázva is kap,
még irónját sem kell magának hegyeznie, stb. stb. Pedig az iskola fel
adata, hogy a növendékben szunnyadó ember összes képességeit, annál
inkább az oly fontosakat kifejleszeze ! Belátta a kézügyesség rendkívüli
fontosságát már a kiváló stilista és nagy természettudós Buffon is, ki
azt állította, hogy az értelem csak a kézzel párosultan teszi, az embert
emberré! Hátha még meggondoljuk, hogy növendékeinknek körülbelül
90°/o-a majd keze munkájával lesz kénytelen megélni (ide értem a mű
vészeket, orvosokat, technikusokat és katonákat is), akkor vájjon fejlet
lenül fogjuk e hagyni az iskolában, melynek első sorban az életre kell
előkészíteni, a növendék kezét ? De szinte hallom az ellenvetést ; hiszen
a növendék tanul szépírást, rajzot ! . . . . De vájjon érzi-e a szükségét,
különösen a szépírásnak, a növendék ? Talán csak nem fogja senki sem
mondani, mit tartozik az ránk, hogy minek érzi szükségét a növendék !
Nagy különbség van a kéznek irás-rajzolás közben és kézművesség alkalt
mával végzett munkája közt. írásnál, rajznál tulajdonképeni izmegfeszítésről, kézimunkáról talán nem is lehet szó, mert a kéz állandóan a
támasztott síkon mozog ; a kalapácscsal, késsel, fürészszel a szabad tér
ben mozgunk s ugyancsak ügyesítjük, megfeszítjük izmainkat!
De nemcsak ez a röviden vázolt kézügyesítő hatása van a kéz
művesség tanításának ; van annak felette nagy mértékben általcmos,
egyetemes, az ember egészére, (mint szokás mondani : testére-lelkére)
kiterjedő hatása. Hadd emeljem ki — már csak a kérdés aktuális
voltánál fogva is — ez általános nevelő hatásnak legfőbb testi-lelki,
nemzetgazdasági és társadalmi előnyeit.
A kézművesség állandó mozgás-tevékenység, mint ilyen tehát
nagy mértékben fejlesztheti a test erejét, ügyességét és ha talán nem is
oly extensive, mint a torna, de kétségtelenül harmonikusabban, kivált
ha kellő kalauzolás mellett történik. Nem kíván oly egyoldalú izom
megfeszítést, mint a torna, de annál finomabb, combináltabb izomtevékenységet ; azért a tornát inkább izomgyakorlásnak, a kézművességet
pedig idegtornának lehet tekinteni. Hatalmas fejlesztője az annyira
szükséges izomérzéknek, annak a dispositiónak, hogy minden izmunkat
a legkellőbb irányban és módon tudjuk használni. Mint már említettük
is, legkivált a kéz és szem, s a velük kapcsolatos tapintás-látás érzéke
tökéletesül a kézimunka tervszerű végzésével. A kézbeli előnyök nagy
fontossága már szóvá volt téve, hadd említsek egyet-kettőt, melyeket
szemünk épen a kézművesség által szerezhet.
A kézművesség már jellegénél fogva is pontos, éles megfigyelésre
készti a dolgozót, tökéletesíti tehát szemléleteit. A Pestalozzi-követelte
szemléltető oktatás még mindig nem az, hanem helyette valódi képkul
tuszt tízünk, vagyis más szóval : még mindig benne leledzünk a Pesta-
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lozzi-kárhoztatta régi verbalismusban (épen mikor Pestalozzi szemléltető
elveit akarjuk követni), csakhogy ez bemutatott képek felett folyik.
Innen bizony még két lépés van az igazi szemléltetésig: 1. az illető tár
gyak valódi bemutatása ; 2. az azokkal való foglalkozás. Креп a kéz
művességnél van alkalma a növendéknek bebizonyítani, úgy mint sehol
másutt, hogy tényleg helyesen látott-e, hogy eddigi szemléleteit tudja-e
értékesíteni.
A kézi munkával foglalkozó a kézművesség fegyelmező és szem
gyakorló voltánál fogva többet és jobban lát, mint a tisztán csak tor
nászó. A rendszeres kézimunka megvédheti továbbá a veszedelmes
úgynevezett «formavakságtól» (formenblindheit), a mely tapintó és látó
érzékünk képzeteinek hiányos voltából ered, ez pedig a nevezett érzékek
gyakorlatlanságán alapul. Meg kell még említenünk azt a főelőnyét,
hogy korunk egyik nagy bajától : a myojpiától (rövidlátóság) mi sem véd
het meg biztosabban, mint a kellő helyiségben és kellő vezetés mellett
gyakorolt kézművesség.
Mai paedagogiánk fennen hangoztatja, hogy mielőtt a tulajdonképeni tanításba fognánk vagy azt folytatnók, mindenekelőtt a növen
dék összes testi, physikai szükségleteit elégítsük ki. Vájjon ki vannak-e
azok elégítve e mai 4—5 órai egymásutánban nyújtott puszta szellemi
tanításnál ? Vájjon respektáljuk-e az azáltal a tüdőnek életbevágó, fon
tos physikai jogát ? Ezen csak az alkalmasan közbeszúrt kézimunka
tanítás, felváltva bizonyos napon a tornától vagy rajztól, segíthetne.
Nem munkakevesbletre vagy épen nyugalomra van szüksége a mai. de
csak az egyoldalúságtól túlhalmozott, elcsigázott tanulóságnak, hanem
igenis szórakoztató, testet-lelket üdítő változatosságra. Mily munkára
kész és képes, életvidor növendékségíink lesz majdan, ha a többé-kevésbé
passiv tanulást felváltandja a subjectiv öntevékenység kellemes változa
tossága ! A mennyiben tehát a kézimunka az érzékek, idegek és izmok
egyoldalú feszültségén könnyít, annyiban általános testnevelő (de általa
közvetve léleknevelő is).
De mind eme röviden vázolt, szorosan vett testi előnyöknél felette
fontosabbak a szorosan vett lelki előnyök. Avagy nem nagy előny az,
hogy a tisztán szellemi munka egyoldalú megfeszítésében elcsigázott
elmét a kézimunka épen üdítően szórakoztató jellegénél fogva újabb
munkára fogékonynyá, újabb megfeszítés elviselésére képessé teszi a meny
nyiben a szellemi munka túlságosan központi agytevékenységét a kéz
művesség jóleső izomtevékenységével és inkább periferikus (kerületi)
idegfeszültségével üditően ellensúlyozza. Megszabadítja a fiatal agyat
túlságos egyoldalú ingereltetéstől, a mi kivált ideges évszázunkban nem
alárendelt fontosságú. Mai iskolánk nem hogy sokat, hanem egyoldalú
K ttgyat Pæ dagogia. I I I . 6 , 7.
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s e szerint fárasztó, kimerítő munkát követel; ezen segít majdan a kéz
művesség.
Az érzékek kellő használatára és tökéletesítésére rendkívül alapo
san rátanít a kézimunka s ezzel szerfelett megkönnyíti a tapasztalat
szerzést, összes haladásunknak ezt a főmotorát. A kézimunka folyamán
alkalma nyilik a növendéknek megfigyelhetni az egyes dolgok és részeik
nek alakulását, az egyneműek tulajdonságát s ezen inductive megismert
tulajdonságaik alapján a tárgyakkal való bánásmódot, szóval hozzászo
kik a «plasiikainak» nevezhető gondolkodáshoz.
A kézművesség továbbá a figyelemlekötésnek я ezzel együtt a
logikus, következetes gondolkodásnak is pompás fejlesztő eszköze ; mert
ki tudta valaha még a legcsekélyebb munkát is szórakozottan és kellő
rend követése nélkül helyesen végezni? A kézművesség élénkíti a vele
foglalkozónak nemcsak testi, de kivált lelki tevékenységét. A leghiresebb
orvosok, pædagogusok elismerik, hogy a mai torna, mely tudvalevőleg
azt kívánja, hogy a növendék testi képességét kézzel fogható tárgyakon
megpróbálja és érvényesítse, kevés anyagot nyújt a növendék lelkének.
Neki az még kevés, hogy azt a tornászbotot különféle .helyzetbe hozza
testéhez, ő azt szeretné meg is változtatni, más formájúnak látni, még
pedig saját keze munkája által. Az alakítás vágya vagy mint a német
pædagogusok nagyon prsegnánsan mondják: az ú. n. «Schaffensfreude»,
minden nevelő tanításnak azaz alapfeltétele, vajmi kevés kielégítést talál
mai tornánkban.
Hát még Ízlésünket, a formaérzéket mennyire fejleszti ! Pedig erre
különösen minékünk, gymnasialis népnek, kik végre a műipar terén is
szeretnénk haladni, kik a gyári túltermelés e mai idejében a való érté
kűt már alig tudjuk megkülönböztetni a mutatós, de silány gyári ter
méktől, de nagy szükségünk van. Gymnasiumainkban még az ottani
egyetlen ízlésfejlesztő tárgynak : a rajznak is mily szánandó szerepe van.
Pedig hát a szépalkotások terén utói nem ért népnek : a görögnek szel
lemi életébe ott megkívánt bepillantás .megkövetelné azt is, hogy a
a görögök kalokagathiáját no csak a szavakban keressék ! Hiszen ma már
odáig vagyunk, hogy ritka emberünk képes egy műdarabot (nem is
akarom mondani : remeket) élvezni vagy megbírálni és az élvezetnek
okát adni.
Munkaközben a növendék különbséget tanul tenni lényeges és
mellékes, tartalmas és czifra közt, megtanulja (sokszor saját káráu), hogy
a czélszerű eléje teendő a tetszetős czifrának, de czélszerütlennek, mert
nem tartós. És ez nem fejlesztője, nemesítője az ízlésnek ?
Általános szellemfejlesztő a kézimunka még az által is, hogy az
elméleti tanítás egyes homályos elemeit épen a kézimunka deríti fel.
Hivatkozom csak a rajzoló geometriára és a stereometriára. Nem ke-
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vésbbé kitűnő eszköz a kézművesség a növendék képességeinek felisme
résére. Itt nyílik mindenkinek alkalma saját egyénisége kifejtésére, érvé
nyesítésére. A lassúbb gondolkodású itt talán éleslátású, ügyeskezü lesz s
ez által bátorságot, önérzetet nyer ; a gyorseszü, de talán könnyelműbb és
pontatlanabb pedig megtanulja általa, hogy vannak életszükségletek és
helyzetek, a melyek pontosságot, utánjáró gondot követelnek. így ki
egyenlítődik majd az eddigi iskolai igaztalan rangbeosztás, ennek pedig
igazán nevelő hatását igazolják a külföld kézművességi iskoláink jelen
tései. Ezek szerint az összes növendékek igaz örömmel, valóságos lelke
sedéssel dolgoznak, mert munkájok eredményei kézzelfoghatók, sikerei
szemmelláthatók és az ilyen néma intők, esetleg feddők szólóbbak min
den szerkesztésnél, buzdításnál.
Az elméleti tanításnál a növendék a tanulmányi eredmény elbírá
lását mindig tanítójától várja, itt kiki önmagának bírája lehet, előtte és
társai szeme előtt feküdvén jól-rosszúl sikerült kezemunkája. A kézi
munka létesültét, készítését egy testünket-lelkünket egyaránt felüdítő
hegymászáshoz lehet hasonlítani ; a közben esetleg elkövetett botlások
pedig a fiatal lelkek legtöbbjében az öntökéletesülés ösztökei. így fejlődik
aztán a férfijellem legszebb, legfőbb vonása: önállóság ; ezzel az erköl
csi, jellemfejlesztő nevelés territóriumára léptünk.
Nincs pædagogiai eszközünk, a mivel a főjellemképző erőt : az
akaratot hathatósabban és helyesebb irányban lehetne fejleszteni, mint
épen a kézművesség által. Itt nem a testgyakorlás pillanatnyi akaratát,
hanem az akaratot, mint huzamos, tartós lelki-erkölcsi sajátságot vagy
készséget neveljük, tehát a valódi, az életben nélkülözhetetlen akaratot.
Már az akarást, vagyis a tulajdonképeni munkát megelőzőleg tervoznie
kell a növendéknek ; kitartáshoz, türelemhez kell szoknia, ha munkája
nem sikerül, mert azok nélkül nem jut eredményre. S ez az akarat nem
heteronom, azaz nem mások szabványai szerint jár el, hanem a mint
Kant nevezi autonom vagy autodidakta, a mennyiben maga az anyag, a
készült munka megtanítja rá, helyesen járt-e el az alakítás közben vagy
sem ? A torna az akarat erejét inkább csak rövid ideig tartó tevékeny
ségre és csak bizonyos időközökben vagy pontokban való működésre
serkenti, központosítja, mintegy explosiv eredményre vezeti, a kézi
munka ellenben hosszabb ideig foglalkoztatja az akaratot, a cselekvés
és akarat egyik mozzanatát a másikhoz fűzi s ez által neveli az akarat
folytonosságéit, szívósságát, a szorgalmat a mindennemű erőnkkel való
takarékoskodást. A munka megtanítja a növendéket a rend- és csinszeretetre ; a kellő mérték és mennyiség megválogatásával együtt jár a
mértéktartás fontos erénye. Megtanítja továbbá magán és a természetén
-uralkodni.
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Hát a sikerült, bevégzett munka öröme az önelégültség kicsinylendó'-e ?
Ez érzelmek a leendő élet rendkívül képző előiskolája, azé az.
életé, a melyben a növendéknek majd nem anyagot, fát papirt, stb.
hanem magát a természetet kell szellemének és physikai erejének
szolgálatába hajtania.
A kézimunka közben folytatott közös élet mily hatalmas emel
tyűje a hékülékenység, igazság, tisztelet társadalmi erényeinek. A kevésbbé tehetségesnek is nyilik itt alkalma képességeit bemutatni, a
tehetségesebb pedig ment lesz a felfuvalkodottságtól, látván, hogy
ügyesebb, bár kevésbbé tehetséges társára époly szüksége lehet és lesz
az emberi társadalomnak, mint ő rá. Megtanulják mindketten : a mun
kának (testinek, szelleminek egyaránt) becsülését. Kézimunka közben
hozzászoknék a növendék magát az egész egyik tagjának tekinteni,
belátná, hogy ma csak annyit érünk, a mennyit eszünkkel, kapcsolatban
kezünkkel kivívni, létesíteni tudunk, t. i. hogy itt a munka ideje!
Megszokná a közösséget, jobban mint a szorosan vett iskolában,
mert míg az iskolában sokan csak arra, törnek, hogy elkülönülten érje
nek sikert, vagyis, hogy egyenkint mentül jobban kitűnjenek, itt közös1
munkának is. lehetne helye. Egy fontosabb czél érdekében pl. össze
állhatnának többen s az együttes munkának együttes sikere rátanítaná
őket, hogy viribus unitis többre mehetni, mint elkülönülten.
A kézimunkánál a grammatikában s más formális tudományban
tanúit szabályozottságot mintegy az érzékeinkbe, nevezetesen kezünkbeszemünkbe kell, hogy átvigyük. A mit a mai hibás theoretikus tanítás,
esetleg a torna az időből kénytelen lesz majd átengedni a praktikus
kézművességnek, azt busásan vissza fogja nyerni minőségileg, intensive
a valódi, helyes nevelés, mert fogékonyabb, élénkebb növendékei lesz
nek. "Valamint a hűvös forrás vizétől felfrissült vándor, csakhamar
utóién, sőt túlhaladja az előtte járó, magát föl nem frissített, s e szerint
tikkadt vándortársát, úgy a kézművességtől testileg-lelkileg felüdült
növendék is csakhamar elhagyja a szellemileg csömörig jóllakott nö
vendéktársát . . . . De, hogy éri el majd ily profán tárgy szövetségé
ben az iskola a maga fönséges és magasztos czélját ? . . . Csak azon ne
aggódjék senki, mert épen ez által fogja azt elérni ! Avagy nem könynyítjük-e meg a növendéknek a legmagasabb fokig való haladhatást,.
vagy tényleges eljutást, ha szellemi-erkölcsi életét mindenképen fel
frissítjük, ha érzékei tökéletesítésével egyúttal szellemi életét is állandó
sítjuk és mélyítjük ?
Ha majdan belátjuk, hogy az iskola igazi hivatása, nemcsak ismeretnyujtó, tehát pusztán —mint mondják — értelemfejlesztő (?) helynek
lenni, hanem az, hogy első sorban nevelő, az erős akaratra, önállóságra
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szoktató intézet legyen : akkor a kézimunka, mint főtárgy ki nem ma
radhat belőle. A kézművességgel csak általános nevelőképző eszközt
akarunk a növendéknek nyújtani, mintegy előizelítőt az emberi mun
káról, ennek proteusi sokféleségéről és megbecsülendő voltáról ! Ez lesz
képes őt továbbra is a dologkerülés, henyélés átkos következményeitől
visszatartani, mert úgy van vele az ember, mint a műkincscsel, sohasem
tud vele betelni. Ez majd a felnőtt embert is otthon családjában marasztja, mert szép, nemes, hasznos foglalkozást nyújt neki és így jobban
szórakoztatja, mint a nyilvános mulatóhelyek. Tehát nemcsak igazán
egészséges növendékeket, hanem rendes liáziéletü, takarékos, gondos
családapákat is nevel.
És vájjon mi mellett bizonyít az, hogy a művelt Európának már
alig van állama.* hol a kézimunkát nem tanítják, sőt egész Amerika
(Chile, Argentinia, Uruguay is) meg Japán is behozatalán fáradoznak
már. Francziaország egykori kultuszminisztere, a kiváló Ferry Gyula,
a kézművességnek iskolai kötelező behozatala alkalmával (1883) találóan
mondá é fontos disciplinára vonatkozólag: Ideje, hogy az iparos mű
helyet visszaállítsuk, mert ez egyértelmű a haza helyreállításával ! Csak,
ha valamennyien fogjuk ezt a helyes-üdvös nézetet vallani, csak akkor
lesz kiirtva az a minden psedagogiát arczul csapó elterjedt balvélemény,
hogy az iskola csak a tehetségeseknek, a kézimunka pedig csak a tehet
ségteleneknek való ! Akkor egyúttal eleje is lesz véve a veszedelmes
szoéziális mozgalmaknak, a mennyiben akkor a munkának nemesítő,
szép, hasznos s egyszersmind megbecsülendő volta akkor a köztudat
birtokába megy át.
Az idők valóban kedvező jelének tekinthetjük, hogy vezérféríiaink
a szellemi, társadalmi téren, sőt a törvényhozás terén is belátják a kézi
munka áldásait. Tehát majdnem általános az üdvös reform óhaja és
■csak egyes elvétett aggályok hangzanak fel ellene. A legismertebb ag
gály : a túlhalmozás. Ezt igenis hangoztathatnák akkor joggal, ha a
kőtelező munkatanulást sürgetnök, a mely már magával a kézimunka
szabad természetével is ellenkezik, és nem a fakultativet, azt, hogy a
növendék üres idejét egész életére gyümölcsözően tudja értékesíteni,
de még ha kötelezőnek hoznók is be a mai sok theorizálás, a merő verbalismus közé, vájjon nem épen munkakörinyltésröl, nem pedig túlhalmozásról kellene-e beszélnünk, tudván a fentérintettek után azt,
hogy az alkalmasan közbeszúrt kézimunka a szellemi foglalkozásban
* S őt U p sa lá b a n m ég a h íre s e g y e te m i h a llg a tó sá g is slöjdöz. S v é d 
o rsz á g m in d e n m ű h e ly t évi 75 k o ro n á v a l (körüli). 50 frt) tá m o g a t; a v á r o 
so k b a n sok m a g á n a la p ítv á n y tá m o g a tja a z o k a t, ső t egyes m egyék a p á lin k a 
fogyasztó a d ó n a k legnagyobb ré szét rá ju k fo rd ítjá k .

310

DEMEK GYŐZŐ.

kimerült növendékünket épen üdíteni, munkabíróvá fogja tenni. Az az
aggály : hogy ily oktatás által a tanító tekintélye csorbul, csak akkor
állhatna meg, ha a tanítót a mesterség üzésérc kényszerítenök, pedig mi
csak pædagogiai útmutatást, kalauzolást kérünk és várunk tőle. Mennyi
alkalma nyílhat majd épen itt psychologiai-pædagogiai tanulmányokat
tehetni, a hol a tanuló,, akár csak a tornában (vagy még inkább) szaba
don, fesztelenül mozog ; milyen könnven férkőzhetik majd az igazi ta
nulólélekhez ! Nem hallottuk még, hogy a tornatanítás a tanító tekinté
lyét csorbítaná, miért tehát épen a kézimunka tanítása.
Felhozzák még a fölszerelés, a berendezés költségeit. De mely
hasznos intézményt szereztek meg valaha költségek nélkül ? Hát in
gyenbe van-e az iskola vagy tornahelyiség felszerelése ? Több ilynemű
kézügyességi iskola kimutatása bizonyítja, hogy az a félt alapberendezés
nem is olyan nagyon drága. A faragó osztály berendezése ugyanis vagy
80—100 frtba, a papírmunkáé 60—80, az érezmunkáé 50—60, és a leg
drágább asztalos famunkáé vagy 300 frtba kerül. Tehát mindössze 500
frtnyi kiadással egy teljes berendezésű kézimunka-helyiséget kapunk,
holott egy csak valamire való tornacsarnoké legalább is szintannyiba
van. De különösen vidéken vagy faluhelyen, hol a legtöbb eszköz anyagá
nak és a földolgozandó anyag birtokában vannak vagy legalább is könnyen
hozzájutnak, egy harmadáért (100—150 írtért) is felszerelhetni egy kézi
munka-iskolát. Az elérhető nagy czélok és előnyök érdekében pedig me
lyik állam sajnálná minden iskolától (kezdve a népiskolán! ezt a csekély
összeget? Hisz az aránytalanul szegényebb Svédország szó nélkül, sőt
kész örömmel hozta meg a berendezés.
Olyat is lehet hallani, hogy a kézművességben való oktatás a
család feladata. Hiszen, ha a tényleges állapotokkal nem számolunk,
akkor ez igenis megfelel. De hol van mai nap az az apa, ki a kenyér
keresés mellett még az olyanra is ráérne, vagy ha rá : hozzá is értene ?
Hiszen a szülők majdnem mind a nevelés- oktatás egyéb fontos feladatait
is az iskolára ruházzák.
Az meg éppen nem áll, hogy ez oktatás még inkább elvonja a fiút
a családi körtől. A léha szórakozás, a családon kívüli élvhajhászás az,
a mi őt a családtól távolítja ; a kézimunka éppen közelíti hozzá, a meny
nyiben a kézimunkához értő fiúk legtöbbjének nincs forróbb vágya,
mint, hogy kézügyessége termékeivel a kis otthont diszítse !
Egy más ellenvetés : A kézügyesség egyéni képesség, tehát osztályilag, iskolailag nem tanítható. De hát nem úgy vagyunk-e többékevésbbé minden képességünkkel, s azért még sem mondunk le — és
helyesen — az oktatva nevelésről. Hogy pedig éppen nem egészségrontó,
különösen, ha majd kellő helyiségben végeztetik, azt az előbbeniekkel,
de meg azzal is eléggé bizonyítjuk, hogy a kézművesség a testgyakorlás
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édes egytestvére. Az éles eszközökkel, való bánás veszélyes volta miatt
éppen nem lehet e tanítást mellőzni, mert akkor több joggal kellene
eltiltani a gyermekek mindennemű önkénytes fúrását-faragását, a tornázást és úszást egyáltalában, a mennyiben mindegyik több veszélylyel jár.
De mindezeknél a ezáfolatoknál jobban bizonyítja a kézművesség
általános voltát az a körülmény, hogy az összes kézmtívességi iskolák
jelentései szerint, daczára a tanítás fakultatív voltának, a növendékek
mégis özönével sereglenek oda. Mindazon ellenvetések csak azt bizonyít
ják, hogy nem a megfigyelésből, tapasztalásból vannak merítve, hanem
«elvi» meggyőződésből, azaz magyarán: elfogultságból. Az iparosoknak
meg éppen nincs okuk versenytől tartani, mert akkor az iró épúgy
tarthatna a deák iskolai gyakorlatainak versenyétől. Nem hogy elvonni
szeretnénk valamit az iparosoktól, ellenkezőleg: éleslátású, ügyeskezü
növendékeket nevelünk nekik, és a többieket is, kik majd nem iparból
élnek meg, a munka kellő megítélésére és megbecsülésére tanítjuk.
Eddigi felsorolásunk eredményekép kapjuk tehát : A kézimunka
fejleszti a testi erőt és ügyességet, eléri tehát műi tornáztáfásunk kettős
ezélját ; nevezet az érzékek, különösen a tapintás- látás (kéz, szem) kellő
használatéira ; a, szemléletalakulás processusát biztos alapokra fekteti és
megkönnyíti ; serkenti és kielégíti a tevékenység vagyis munka, ösztönét
és neveli az akaratot. Megkedvelteti a munkát; megakadályozza a tét
lenséget, henyélést ; megőriz a káros helyiségek látogatéisától ; megsze
retteti a háziasságot ; neveli a közösség érzetét; pontosséigra és csínra
szoktat ; öntevékenységre és önállóságra serkent, s a, fő, a mi mindebből
fakad : fejleszti a gyakorlati vagy praktikus intettigeútiéit. Hatalmas
segítője a most joggal hódító induktiv módszernek, ennek az egyes —
különlegesnek megfigyelésére alapított helyes módszernek. Ellensú
lyozója a ma sajnos, oly annyira elharapódzott idegességnek, a meny
nyiben a túlságos idegmunkát csökkenti : de a másik végletbe : a teljes
apathiába sem visz, hanem egyszerre foglalkoztatja a központi idegzetet
és izomzatot.
Középhelyet foglal el a szorosan vett elméleti, a centrikus idegzetet
foglalkoztató, és a testi tárgyak (torna) vagyis a periferikus idegeket
működtető tárgyak közt.
Különösen a várom ifjúságnak nagyon ajánlatos, a mennyiben e
foglalkozás jó eszköz a vérnek az agyból a tagokba való leszállítására.
Nevezetesen intern utasokban, nevelő intézetekben kiszámíthatatlan nagy
és sok a haszna. Hiszen nem ok nélkül taníttatják a felvilágosodott
uralkodók fiaikat valami mesterségre.
Ily irányú nevelés mellett szólnak : 1. a pœdagogia, mely szerint
testileg-lelkileg egyaránt fejlett és sokoldalú nemzedéket kell nevelnünk.
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2. az a társadalmi érdek, hogy végre-valahára tanuljuk meg egymás
munkáját kellőleg megbecsülni ; és 3. a nemzetgazdasági érdek, mely
szerint kötelességünk a nép keresetképességének fejlesztése. A középkori
műremekek, a még ma sem utolért ipartermékek (egyházi szövetek,
faragványok, stb.) nem tudományosan képzett, vagy legalább nem a mai
értelemben vett tudós emberek.munkája, hanem igenis ügyes, értelmes, a
kézimunkában kellőleg képzett emberek terméke.
Már most az a kérdés, hogy a kézimunka czimén mit, és hogyan
vigyünk be az egységes középiskolába ? Mindenekelőtt megkívánjuk,
hogy az e czímen tanítandó tárgyak képzők, fejlesztők, nevelők legyenek ;
elmaradnak tehát a pénzkeresetért történők, a bizonyos mesterségre elő
készítők s annyival inkább a szorosan vett mesterségek, el a kosárfonás,
szalmafonás, kefekötés stb. stb., mint tisztán mechanikus munkák,
melyeket rendszerint vakok végeznek. Az iskolai kézimunkában nem a
terméket, hanem a foglalkozást becsülnők.
Akkor nem vádolhatnak azzal, hogy ez új testgyakorlásunkkal
beviszszük az iskolába az utilitarisinust és materialismust. Kizárunk
minden olyan foglalkozást, mely nem az életre való nevelést, hanem
tisztán a nyerészkedést szolgálja. Csak arra tanítjuk növendékünket,
hogy becsülje a szó és gondolat hatalmán kívül a hasznosat is, mert
hasznos, a jót, mert jó. Szintúgy kimaradnának a Fröbel-féle munkák,
mint nagyon gyerekesek és kezdetlegesek, de igenis azokon tovább
építve növendékeink fejlettebb korához mérten azokat fejlesztve végez
tetnénk alakító munkákat : papirlemezből (cartonnage, különböző anya
gokba, nevezetesen agyagba való mintázást, sodronymunkákat, de leg
kivált a már Kousseau-ajánlotta s különösen a mi fában gazdag országunk
nak szóló famunkákat, a par excellence skandináv : Slöjd-öt. A Francziaországban az 1882-iki törvény szerint nép- és polgári iskolákban kötelező
enseignement vagy «travail manuel »-bői az elemibenTíötelező elemibb
munkákat: szalma-, papír-, czérnafonatokat, gyaluforgácsmunkákat***
talán szintén el lehetne a középiskolában hagyni, de minél több időt
kellene szentelni a sodrony, czink, réz, gipsz, kő, de főleg famunkának, a
lakatos, asztalos, esztergályos faragómunkának, a díszítő (ornamentális)
mintázásoknak praeparált agyagból vagy papirmachéból.
De bármit is tanítsunk, az a növendék érdekköréből legyen me
rítve, módszeresen kezelve, a növendék erejéhez, képességéhez mért,
őket sarkalló, ösztönző.
*

Ma m ár körülbelül 20,000 iskolában kötelező.

** G eo m etriai e o n s tru c tio k , p la n im e tria i alak o k , ste re o m e tria i te s te k
p a p írb ó l, p á lc z ik ák b ó l, b ú to rm in tá k , k o sa ra k , lán cz o k , g y ékények n á d b ó l,
k a litk á k , sk atu ly ák , e d é n y e k , h id a k , h á z a k , a b la k o k p a p irlem ezb ő l, c z é rn á b ó l.
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Egyre megy aztán, hogy a készült termék szemléltető tárgy-e a
tanításhoz, játékgazdasági készülék- avagy emlék-e. Játékot azonban
inkább fiatalabbakkal készíttetünk, a felnőttebbek inkább készülékekkel
fáradozzanak. A főgond a helyes, kifogástalan munkára fektetendő.
A tanítás ingyenes és annyiban volna facultatif), a mennyiben mindenkit
minden munkára előirt normák szerint nem lehetne kényszeríteni.
Svédországban, a kézimunka klasszikus földjén, rendszerint csak
a 12 éves fiút tartják kézművességre kellőleg alkalmasnak, de a szokást
érthetővé teszi az ott leginkább kultivált és legnehezebb slöjd : a famunka.
Rendes körülmények közt azonban Frőbel találta el a kellő utat,
a mennyiben éppen a fiatalabb gyermekkornak van a legnagyobb szük
sége érzékei művelésére és ellenőrzésére. Már csak azért is utat kell
nyitni a foglalkozás e nemének a fiatal népiskolába, mert — elég külö
nösen — sem a torna, sem pedig a rajz által nincs ez években kellőleg
gondoskodva a kéznek és szemnek akkor oly annyira szükséges kiműve
léséről. Pedig igazán különös, hogy mi a gyermeket, mely gondolatai
kifejezésére még semmi szükségét nem érzi a konvencionális írásnak, a
neki sokkal inkább kellő rajz helyett, írásra szorítjuk. Ajánlja azonkívül
a kézművességnek ezen a kezdő fokon való tanítását : az anyag és eszköz
itteni olcsósága, továbbá, hogy itt még külön dolgozó helyiségre sincs
szükség, a mennyiben itt még minden osztálytermet arra használhatni,
hogy az itteni könnyű tanítást bármely tanító is elláthatná csekély
fáradsággal, még pedig osztályilag és nem úgy, mint a felsőbb folyamok
ban : inkább egyénileg, hogy itt az ilyenre több szabad idő áll rendelke
zésünkre, és végre, hogy itt a kézművesség első sorban nevelő eszköz,
mig a felnőtteknél inkább az elmélet kiegészítője, ellenőre és az egy
oldalú szellemi foglalkozás kellemes változtatója.
A tanítás rendje magától adódik, következőleg: cartonnage, fa,
fém, s minden fokozaton agyag. Papirlemez munkában, melyet mint
Stockholmban, nők is vezethetnének, korán megismerheti a növendék az
egyenes-görbe vonalat, szöget, síkot, s a jegeczininta közvetítésével a
testet. Tetszetős formákhoz szoktat s az összeillesztés, rakás, érzéket,
színes lapokból való egybeállításnál a színizlést fejleszti. Ezek volnának
az inkább csak bevezető gyakorlatok.
Egyszerű eszközeik : vonalzó, körző, irón, olló, kés meg simítóliajtogató csont. E gyakorlatokat valóságos praktikus mennyiségtanná
fejleszthetjük a geometriai törvények (egyenes, görbe, szög, sík, hálózat,
test) szemléltetése által.
Nyomban utánok következik, a 9—14 évig a famunka, faragó
késsel, ráspolylyal, fúróval, erősebbeknek megnőttebbeknok a gyalupadon
gyalúval, fűrészszel.
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Különösen csinos, egyszerű és tanulságos munka itt az úgynevezett
rovátkolás, vagy ékrovás, mivel az alakító, kombináló tehetséget felette
fejleszti.
Ugyanezen életkoron belül végeztetnének a fémmunkák, különösen
a fejlettebbek részéről. A két főmunkanemhez (fa, fém) csatlakoznék
kiegészítőkép a mintázás præparâlt agyagba, az ú. n. plastilinába. Ezt
leginkább a rajzzal kapcsolatosan kellene tanítani.
Eleinte minták, majd meg egyszerű rajzok után dolgoztatnánk,
különböző méretekben, kétszer-háromszor hetenkint, legalább l'/a—2
órán át. 12—18 növendék dolgozhatnék egy-egy csoportban. A munka
kellő változatosságáról természetesen mindég kellene gondoskodnunk.
A tanítás módszerét illetőleg megtalálhatjuk az ellentéteket a
nagyon egyénitő svéd és a tömeges párisi osztálytanításban. A svéd ittott egész a mesterségi tanításig megy az egyedítésben, a párisi meg a
maga ütemszerü (vezérszóra !) dolgoztatásával katonásdi játékot tíz, mely
az önálló munkával járó örömet, élvezetet teljesen elöli. A leghelyesebb
itt is az arany középút. Mérsékelt, ellenőrzött, kellőleg vezetett sza
badság !
Az osnabrücki kézimunkát tanító iskola legújabb jelentése szerint
ugyan állítólag előnye van az egyenkinti tanításnak az osztálytanítás
fölött, mert («a helyett, hogy a növendék az előadásra figyeljen») csak
így lehet őt a »sok és szép munkához» szoktatni, de ez nem igen látszik
elfogadhatónak.
Hisz a mit az egyesnek meg kell magyaráznom (mert bizony
csak annak is kell egyet-mást megmagyarázni), azt megmondhatom a
12-^48 növendéknek egyszerre. A mellett önként fosztaná meg magát
az eg/enkinti tanítás az osztálytanítás egy végtelen előnyétől : a köz
érzetétől, a mely mindenben annyira serkentőleg hat. Hány mindenféle
ügyes fogást leshet el egyik növendék a másikától, a mit hosszasan és
talán hiába tudakolna tanítójától s hányán kapnak sokkalta nagyobb
kedvet a munkához, tisztán társaik példájától ösztönözve.
Különösen az elméleti bevezető, felvilágosító ismertetés mindig az
egész osztálynak, vagy nagyobb munkáscsoportnak szóljon! Az osz
tálynak, csoportnak mindig csak egy feladata legyen ; de mig az ügyesebb
azt díszesebben készítheti, addig a kevésbbé ügyesnél beérhetjük a nemes
egyszerűséggel, és így mindegyiknek egyénisége érvényesülhet. Az osz
tálybeli egyenetlenséget képesség tekintetében az által is elháríthatjuk,
hogy az ügyesebbek, gyorsabbak munkájok teljesen kifogástalan végez
tével gyengébb társaikat segíthetik.
Ez mindkét részre felette nevelő hatású is lesz. Kivált e tekintet
ben felette áll a dán slöjd tömeges, osztályok szerinti tanítása a túlsá
gosan egyedítő svéd rendszernek.
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Természetes kiegészítője volna e foglalkozásnak télen (a torna
kizárásával) a korcsolyázás, mérsékelt kirándulás, nyáron pedig a kerti
foglalkozás kapcsolatban nagyobb kirándulásokkal s a fent érintett tor
nával, játékkal.
A műszerek a növendék kezéhez volnának alkalmazandók. A faragó,
de különösen a papírmunkához a szekrényekkel ellátott (szereknek való)
tantermek is használhatók ; asztalos, fém, agyagmunkához külön helyiség
kell. Az alsóbb osztályokban nem annyira a tornával, mint inkább a
geometriával, természetrajzzal legyen kapcsolatos a kézimunka tanítása,
a felsőbbekben közeledjék inkább a tornához, műtörténethez, mathematikához, physikához, chemiához, technikához.
A közös végleges megállapodásokhoz természetesen mind az em
lített szakok képviselőinek és művelőinek közös, vállvetett munkássága
szükségeltetik. A tanítást, mivelhogy első sorban nevelésről van szó,
képzett pædagogusokra, tanítókra kellene bízni, csak a hol ilyenek nem
lennének, alkalmazandók — a külföld eljárásához hasonlóan — intel
ligens mesteremberek. A tanító szívesen magára veszi e munkát, mert
belátja, hogy a mi a növendékeknek üdülés, az ő neki is az !
Vessünk most még egy összefoglaló pillantást egyes kiváló pædagogusok és a napjainkbeli neveléstani Írók idevágó nézeteire.
Köztudomású, hogy Сотепшя összhangzatos nevelést sürget s
hogy az «összhangzatosságon » oly nevelést ért, mint a hogy fejtegettük,
bizonyítják didaktikai munkáiban elszórtan és ismételten található kö
vetkező nyilatkozatai : «А verbális képzést meg kell hogy előzze a reális
képzés.» «Előbb az érzékeket kell fejleszteni és csak azután az emléke
zetet.» «Az iskola képezzen szorgalmas és ügyes embereket, de ne polyhistorokat» s mindezeknél világosabban az utolsó «Az iskolák mu'nkától
zengő műhelyek legyenek» ; s ugyanarra látszik czélozni, mikor azt
ajánlja, hogy a «mester mutassa meg tanítványainak az utánzást minden
fárasztó theoretikus oktatás nélkül.»
Hogy Rousseau mintanövendékének, Emiljének nevelésében a
gyalupad fontos szerepet visz, általánosan ismerjük. A sokoldalú Leibnitz
figyelmét nem kerülte ki a valódi nevelés hivatása sem s ezért ajánlotta,
hogy «ne hanyagoljuk el az iskolában az életre szükségest és hasznosat».
A pietisticus Francke, mai reáliskoláinknak valódi úttörője, realisálta
Comenius theoriáját a növendék gyakorlati elfoglaltatását illetőleg s azt
vallotta, hogy «nevelés feladata nemcsak jó keresztényeket, hanem egy
úttal derék, hasznavehető polgárokat is (tüchtige und brauchbare Bürger)
képezni». A Locke és Rousseau hatása alatt állott philantnrop Basedow és
Salzmann annyira meg voltak győződve a kézimunka pædagogiai és
üdvös értékéről, hogy azt iskoláikban tényleg űzették is.
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Pestalozzi különösen a verbálisamé ellen indította háborúját a
szemléltetés érdekében.
A kézimunkában azonban még a szemléletnél sem állapodunk
meg, hanem még tovább vezetjük egész a tapasztalatig, úgy hogy a kéz
művesség a Pestalozzi követelte, csakhogy fokozott és továbbfejlesztett,
szemléltető oktatás. Pestalozzi nem tekinti ugyan általános nevelő esz
köznek a kézimunkát, de népének, Svájcz természeti viszonyaira való
tekintetből, mégis melegen ajánlotta. Utóbbi szempontból műveltette
neuliofi intézetében a mezei munkát és a gyapjúszövést. Szerinte e
munka a szegényt szegénységre (^fűr Armut»)'vagyis érejehek kifejtésére
neveli s azért különösen a dolgozó, munkásnép körében van helyén.
Műveltség szerinte : az emberi erők : — 1. erkölcsi, 2 szellemi és 3. physikai erők — kifejtése, kifejteni azokat pedig csak használat, gyakorlás
útján tudjuk. Különösen a physikai erő, vagy mint ő mondja, a «Kunstkraft« fejlesztése czéljából tartja szükségesnek a kézimunkát, a meny
nyiben ez az összes testi erőket egyöntetűen, harmonikusan töké
letesíti. A Kunstkraft alsóbbfokú rokona a Berufskraft. A Kunst
kraft növelése különösen a «rangosoknak» nagyon ajánlatos, mert
a szegény ember fia önkénytelenül is fejleszti Berufskraftját, a
mennyiben rendesen követi apja mesterségét. Lienhard u. Gertrud
Glülphi-je azt tartja, hogy az iskola kötelessége pótolni a házi nevelés
hiányait s azért vitet iskolájába: gyalupadot, esztergákat, satukat.
Lienhard-ja IV. kiadásában már azt mondja Glülphi-ről, hogy «naprólnapra jobban belátta, hogy a munkálkodás, nemünk physikai tevékeny
sége a legvalódibb, szent és örök eszköz összes erőinknek complexusba
való kapcsolására. Mindennap jobban és jobban belátta, mennyire fej
leszti a munkálkodás az ő eszét, mily erőt ad a szív érzelmeinek, mint
tartja távol az érzékeknek az erőkre és az élet tisztaságára káros kalan
dozását, mint zárja be a képzelet kapuit a tévedés elől ; a hiú nyelvek
csacskaságának élét megtompítja s visszatartja természetünk kötelesség
tudását a tévedéstől és gyengeségtől.»* Fröbel a tanítójától : Pestalozzitól
kijelölt úton tovább haladt. Szerinte az ember nem speculatio'ra, hanem
cselekvésre születik. Az emberiség fejlődésében előbb jelentkezik a cse
lekvés, az alakítás (darstellen), mint az ezeken való gondolkodás, vagyis
hogy «vom Thun zum Erkennen» haladunk. S ebből kifolyólag követ
kezteti, hogy valódi megismerés, tudás csak a «Selbstdarstellung-ból, a
Selbsttliunból» fakad. Kimutatta, hogy egy négyszögletes papirlap összerételéséből a legkülönbözőbb geometriai igazságok vezethetők le, fa- és
* Jellemző az a kijelentése is : «Es ist vielleicht das schrecklichste
Geschenk, das ein feindlicher Genius dem Zeitalter machte : Kenntnisse
ohne Fertigkeiten«.
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fémmnnkával a physika nehány fontos törvényét lehet hasznosan fej
tegetni. A számolás pálozák, koczkák, karikák összerakosgatásával tanít
ható, a mivel egyszersmind æsthetikai érzéke is fejük a növendéknek.
A mit ő a gyermokekre kötelezővé tett, azt kívánjuk mi folytatólag az
iskolaköteles növendékségre is kiterjeszteni.
Az angol Bain ugyan nem nagy barátja a kézimunkának, de
Pedagógiájában (V. fej.) mégis úgy nyilatkozik, hogy «nagy előny, ha
az embernek ügyes keze van».
A Herbartista /Aller különösen az élet és iskola közti összekapcsoló
természeténél fogva becsüli a kézművességet (Fertigkeiten, Geschick
lichkeiten) s mellékosztályokban (Nebenclassen) vagy gyakorlati czélú
iskolákban szeretné azt taníttatni. Azokba lehetne vinni a Gesinnungsunterrichtnek ápúgy, mint a természettudományi tanításnak bizonyos,
praktikus elemeit.
Ellentétben áll e pont, mely a kézművességnek az elméleti isme
retek útján való jellemfejlesztés mellett mintegy alárendelt szerepet
jelöl ki, Fröbel ismert elvével, mely szerint az ember cselekvésre és nem
spekuláczióra születik. Érdeme mégis Zillernek, hogy a két disciplina
közti kapcsolat fontosságát felismerte és alkalmaztatását sürgette.
Legfejlettebb a kézművesség, mint már említettük is, Európa
éjszaki államaiban; Dániában, Svéd-Norvégiában ; de czélja nem min
denütt a kifejlesztett pædagogiai. így Dániában kivált társadalmi, nem
zetgazdasági czélzatú s itt az iskolák nincsenek is vele kapcsolatban,
míg a skandináv félszigeten inkább nevelő czélzatú, a mi viszont ter
mészetes, ha tudjuk, hogy a svéd slöjdöt eredetileg finn közvetítéssel
(a kiváló tanférfi : Cygnäus Unó által) a Pestalozzi-Fröbel-féle elvek után
indúlt s belőlök táplálkozott.
Minálunk újabban Szuppán, Guttenbcry Pál, Jancsó, Eötvös Ká
roly, Wirth Gyula és Méhely Lajos és többen foglalkoztak a kézimunka
kérdésével. A felsoroltak közül csak az utóbbi kettő nem barátja a kéz
művességnek s inkább a tornát meg az éneket szeretnék intensivebben
taníttatni. Pedig hát ez a három nincs nagyon messze egymástól. Avagy
kell-e erre szebb példa a rendesen víg, danás iparosnál, kézművesnél ?
Szuppán (Jelentés az ifjúság testi neveléséről) «a tornával és játékkalcsaknem egyenlő értékű tényezőnek», amazok kiegészítőjének mondja
a kézügyességi oktatást. Bővebben kell foglalkoznom Jancsó Benedek
pædagogiai tanulmányának idevágó részével, már csak azért is, mert az
új középiskola keretén belül tárgyalja ezt a kérdést. Az új iskola I. és II.
osztályának heti 5—5 órát szentelt a játékra, tornára s ezt az 5 órát «be
lehetne ilyenformán osztani : hetenkint kétszer 8/i óra torna, és három
szor 1-—1 óra iskolai játék, melyből télen, mikor a korcsolyázáson kívül
nem lehet szabadon játszani, kettő valami kézimunka gyakorlásában
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telnék el». A középső tanfolyam alsókét osztálya (IV. és У.) megint
csak heti két órában, «télen át tanulna az ifjúság egyik része vívást, a
másik meg kézimunkát folytassa és pedig a szerint, a mint az hajlamá
nak megfelel». A VI. és VII. osztályban a «játéknak vagy télen a vívás
nak és kézimunkának» már nem jut tornaórája, ezek mind «az egyesü
leti tevékenységre maradnának» ; ugyanez áll a középiskola felső tan
folyamáról.
Igazán jól esett ezeket olvasnom (jóllehet kívánságaimtól még
távol állanak s megjegyzései meglehetősen inconsequensek), mert az első
rendszeres kísérlet arra, hogy e fontos tárgynak középoktatásunkban helyet
juttasson. A legnagyobb következetlenség ott rejlik megjegyzéseiben, a
mikor a kézimunkában való haladást lehetségesnek gondolja, interimistikus létü (mert csak a télen folynának) heti 2—2 órával. Érdemes
volna-e azért helyiséget építeni és fentartani, tanítót fizetni, anyagot
beszerezni, mikor a növendék azt az édes keveset, a mit ugyan el tudna
a téli 2—2 órán sajátítani, a jövő télig mind egy vonásig elfelejtené
s előlrül kezdhetné ? «A középső tanfolyamban folytassa a növendék, a
mit az alsóbban elsajátított.» De mit folytasson, ha nem sajátított el
semmit? Tudom, hogyha Jancsó, a természetes, realistikus s az életre
valóban előkészítő nevelés buzgó hive, figyelmét e pontra jobban irá
nyította volna, kikerüli ezt a lapsust, s feltétlenül nagyobb óraszámban
követelte volna és állandóan (nemcsak télen, hiszen nyáron az udvarban
is lehet dolgozni a friss levegőn) a kézimunka tanítását, legalább a kö
zépiskola alsó tanfolyamában.
Henning Eezső, dévai kollegánk szives értesítéséből tudom, hogy
internátusukban kézművesség czímén már is bevitték a lombfürészeti és
fafaragó munkát heti egy órában a tornatanító utasításai szerint. A fővá
rosi árvaházakban heti négy órában szintén szándékoznak fakultative
tanítani a slöjdöt. Ezek tehát a várva-várt szép jövendő tavasz első
gyenge fecskéi !
Vigyük be tehát az annyira hasznos kézimunkát majdani egységes
középiskolánkba, még pedig lehetőleg nagy óraszámban, legalább az alsóbb
négy osztályábaTDe csakis a tisztán nevelő czélzatút, távol tartván tőle,
mint már említettük, minden csupán mechanikus foglalkozást (szalma-,
nád-, kosárfonást, kefekötést), melynek legfeljebb bizonyos vidékek
népiskoláiban lehetne helyet szorítani. Ezek ugyanis, nem hogy élesz
tenék a szellemet, inkább álmosítják. Kizárandó továbbá minden nye
részkedésre, pénzkeresésre czélzó, utilitarisztikus foglalkozás, minden, a
mi az ipar előiskolájának tekinthető. Itt mindenek előtt a növendék
harmonikus, egyöntetű, teljes kiképzéséről van szó, mikor eddigien
elhanyagolt vagy nagyon kevéssé művelt két fontos testrészét, lelki
előőrseit, vehiculumait : kezét, szemét bevonjuk a nevelésbe. Nekünk
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nem kell a munka mint termék, hanem igenis a munka mint foglalko
zás, tevékenység, a munkálkodás, a gyakorlati érzék képzése megfigyelés
és tapasztalás által, szóval önképzés-nevelés. Hadd ismerje meg a ma
gyar fiatalság a kifogástalan munkát és a hozzávaló legegyszerűbb esz
közöket. Hadd erősödjék általa, akár csak a torna által, hadd ügyesked
jék és finomodjék izomzatának készsége úgy, mint semmi más által.
Bizonyítsa be vele akár csak a rajz által, hogy helyesen látott-e. Felette
áldásos lesz e tárgy következetes tanítása kivált a siketnémákra, de e
disciplina testi, lelki, erkölcsi, nemzetgazdasági és társadalmi előnyei
egyáltalában a legteljesebb mértékben megérdemlik, hogy a legszélesebb
méretekben taníttassák !
Igenis adjunk fiatal nemzedékünknek általános, egységes, az
életrevaló műveltséget. Vigyük be az iskolába oly vidéken, hol földmívelésből. kertészetből élnek, a földmívelés-kertészet fontosabb tudni
valóit, iparüző vidékeken inkább az ipar ismereteit, de mindenüvé
kézimunkát, legalább az említett három főnemét. Csakis ezzel az élet
hez való alkalmazkodással, vidékek szükségleteinek tekintetbe vételével
fogunk általános műveltséggel biró egységesen, harmonikusan és egye
temlegesen képzett, életrevaló nemzedéket kapni. A történelem bizo
nyítja, hogy a tudomány és a valódi élet megliasonlása mindig a ha
nyatlás korának kezdete volt. Ez nem a tudomány profanatiója, hanem
egyenes dicsőítése, minthogy az emberi tudománynak első sorban az a
hivatása, hogy emberi czéloknak szolgáljon. Parlamentekben, a köz
élet minden nyilvánulásában, ma is nem a szorosan vett tudományos
vagy tudós emberek a szóvivők, hanem a kik a nép és a való élet való
szükségleteit ismerik.
A leánynevelés e tekintetben már megjelölte az utat, mert régóta
használja a kézimunkát. S nem alaptalan megokolója a nők határozott
többoldalúságának, a félszegség ritkaságának, annak «az életbeli tapinta
tuknak», hogy: mindez előnyeiket jórészt kézimunka fejlesztette ügyes
ségüknek köszönik. (S talán ugyanezzel a kérdéssel kapcsolatban van az
is, hogy miért van az iparüző francziáknak oly világos, érthető stílu
suk.) Mintha bizony a férfinak az életben kevesebb szüksége volna a
kézimunka megértésére és becsülésére. Hadd tegyen tehát a fiúnövendék
is az alakot és szint illető megfigyeléseket, hadd tökéletesítse és ellen
őrizze szintén látása szemléleteit a tapintás képzeteinek hozzájárulásá
val, hadd nyerjen ő is elegendő szemléleti anyagot fogalmai alkotásához.
Ez lesz aztán a Herbart-Ziller követelte valódi concentrâtes nevelés,
a mikor majd «praktikus foglalkozással fogjuk mintegy kiegészíteni az
iskolai tanítást». A szakok különválasztása hadd történjék 14—15 éves
korában a növendéknek. Addig nyerje egyetemlegesen mindazokat az
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ismereteket, melyek nélkül egyetlenegy ember sem lehet el hiány nélkül,
melyek a való élettel megismertetik.
Mennyivel inkább van nekünk szükségünk egy olyan egyetemle
gesen képzett növendékségre, mikor minket a mai kor parancsoló szava
a keletre utal, arra a keletre, melyet nem szóval, nem verbális ismeret
tel, hanem igenis csak életrevaló praktikus ismerettel kell meghódíta
nunk. A nevelés in idea, menten minden földi salaktól ne kisértsen
többé ! Ha majd teljesen letűnt annak lenyűgöző hatalma, még csak
akkor mondhatjuk el : «Non scholae, séd vitae discimus!»
(Nagy-Várad.)
D emek G yőző.

NÉPISKOLÁK, KÖZÉPISKOLÁK, EGYETEMEK
A középiskolákat (höhere Schulen, miként őket németországi szo
kás szerint nevezi) — úgymond — olyképen lehet jellemezni, hogy ide
tartozik minden iskolai oktatás, mely a 14. életéven túlmegy. S ezen
további évek számára is ugyanaz marad az általános ezé], mint a nép
iskolai fokon, t. i. az, hogy bevezesse a tanulót a nálunk elért civilisatio elemeibe, még pedig szintén a technikus-theoretikus módszer
ből indúlva ki, melyet csak idővel pótoljon a tkeoretikus-technikus
methodus. Az elemi oktatás anyagát itt csak mindinkább ki kell dol
gozni detailokba, ki kell azt bővíteni, de a czél nagyjában ugyanaz marad.
Nem lehet ez inkább csak reproductióra törekvő ismertetésünk fel
adata szerzőnkkel egyes vitás pontokra nézve mélyebbre menő polémiába
bocsátkozni, de nem nyomhatjuk el azt a megjegyzést, hogy ha így formulázzuk a középiskola feladatát, miként ő teszi, majdnem elveszszük
tőle a jogosultságot arra, hogy mint külön intézmény külön életet éljen,
külön erőket neveljen magának, külön nagyfontosságú állami jogokat
vindicáljon magának a belőle kikerülők számára. A középiskola így nem
lenne mássá, mint — hogy egy mai napság már meglehetős hírhedt
paedagogiai terminussal éljünk — egy nagyobb «concentrions köre» a
népiskolának, s nem tenne mást, mint hogy az ismeretek hasonló pár
huzamos körét futná be analog állomásokon át ugyanazon módon, mint
a népiskola, csak kissé tovább időzik egy-egy állomáson, több apróságot
szedve fel útközben, mint amaz. A «höhere Schule»-ból kikerülő ifjú
műveltsége e szerint az lenne, mint az elemi iskolából kijövőé, csak rész
letekben, anyagmennyiségben és tán «ballast»-ban gazdagabb lesz. Tud
juk, hogy e felfogást úton-útfélen találni, de azt is tudjuk, hogy maga a
középiskolák múltja, conceptiójuknak története megczáfolja hivatásuk
nak ilyetén felfogását.
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Szerencséjére, bár minden bizonynyal a következetesség rovására,
korántsem az előre adott czélmeghatározás alapján conetruálja В. a
középiskolák épületét, hanem a mindig tapasztalati alapon álló gondol
kodó józanságával a középiskoláknak mai tanulmányköréből, mint adott
ból kiindulva igyekszik világot vetni a traditionalis tanulmányok fontos
ságára.
Előrebocsátva azon részéről nem eléggé megokolt követelményt,
hogy a mathematika-természettudományi tanulmányoknak jelentékeny
szerepet kell vinniük a középiskolában, azon körülményen akad fenn,
hogy a legújabb németországi tantervekben a magasabb polgáriskola
vagy reáliskola számára 36 math.-természettudományi óra esik heten
ként 91 nyelvi-történetire; a főreáliskolában 83 math.-term. 134
nyelvi-történetire; a realgymnasiumban 72 mathematika-természet
tudományi 148 nyelvi-történetire ; a gymnasiumban, 52 math.-term.
169 nyelvi-történetire. Ezen adatok annak a kérdésnek felvetésére bír
ják Baumannt, hogy miért van a nyelvi-történelmi elemnek akkora
túlsúlya a mathematika-természettudományival szemben.
E kérdés megfejtésére kissé messze menő elmélkedésekbe bocsát
kozik a nyelvnek mint ilyennek természetére és az ember szellemi életé
hez való viszonyára nézve és evvel kapcsolatban, jóllehet nem valami
benső összefüggésben megkísérli kiszabni a nyelvi tanulmány helyét a
középiskolai tanulmányok körében. E fejtegetésekben azonban alig ural
kodnak igazi pædagogiai elvek, melyek igazán mértéket adhatnának a
középiskolai nyelvi és irodalmi tanulmányok mekkoraságának kimérésére,
és az aphoristikus, magukban véve többé-kevésbbé érdekes megjegyzések,
melyeket B. az irodalomnak és specialiter a költészetnek az emberi és
nemzeti életre való hatását illetőleg tesz, nem vetnek kellő világot arra,
mennyit és minőt nyújtsunk e tanulmányokból. Hasonlóan határozatla
nok eredményeikben a történelemre vonatkozó fejtegetések is.
Nagy súlyt helyez В. a modern (angol és franczia, a német viszo
nyoknak megfelelőleg szerinte az angolé a superioritas) nyelvek tanítá
sára, még pedig első sorban, mint az internationalis közlekedésnek, a
modern civilisatio emez egyik főtényezőjének, legfontosabb segédesz
közére.
Több, kevésbbé fontos részlet közbevetése után aztán azon kérdés
hez fordul B., hogy mily álláspontra helyezkedjék a középiskola a görög
és latin nyelvekkel szemben. E kérdést, mellőzve minden a görög és
latin irodalomnak történeti hatására támaszkodó argumentumot, erre az
egy pontra kívánja concentrálni : Van-e a görögben vagy latinban vala
mely oly elem, melyet a modern civilisatio egyáltalában nem adhat, és a
melynek még sem szabad hiányoznia a magasabb műveltségből ? Mi a
kérdés ily formulázását valódi pædagogiai szempontból, mely a tradíció
23
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tudatlanságát sem zárhatja ki az elmélkedésből, határozottan nagyon is
szűknek találjuk, de nem tagadható, hogy Baumann a kérdésre való fele
let keresése közben sokban enged a kérdés előlegezett szűkítéséből, és
mélyebb történeti belátást (melyet oly nagyszabású historikusokból köl
csönöz, minő a nagy Ranke) rejtő fejtegetések után eléggé kedvező ered
ményre jut a görög és római irodalomra nézve. «Felette fontos» — így
formulázza idevágó megjegyzéseinek eredményét — «hogy Homeros, а
nagy görög tragikusok, historikusok és szónokok szelleme fenmaradjon,
és egyúttal abból is a legjobb, a mit a rómaiak önmagukból vagy görög
impulsusok hatása alatt nyújtanak. »
Az ó-kornak tehát — úgymond — mindenesetre helyet kell kapnia
a magasabb képzésben. De még fennmarad az a kérdés, minő legyen
egészben véve ez a magasabb képzés ?
Mindenekelőtt meg kell állapítani, hogy melyek azon okvetetlenül
szükséges elemek, melyeknek minden középiskolai oktatásban, gymnasiumban és reáliskolában, vagy esetleg másfajtában, elő kell fordulniok.
Erre nézve bizonyos, hogy valamennyi középiskolának egyaránt meg
kell egyeznie a mathematika, természettudomány, technikába és nemzet
gazdaságtanba való bevezetés, valamint az anyanyelvi oktatás dolgában
is. Ezek ugyanis B. szerint a modern civilisatio alapjai és ezek adják egy
szersmind a megfelelő eszközöket mindazon sajátos feladatok végzésére,
melyeket a mi civilisatiónknak egyelőre is az előre látható legközelebbi
időben végeznie kell. Ezekre nézve nem lehet különbség a gymnasium
és reáliskola követelményei között : kell, hogy a magasabb osztályok,
vagyis azok, melyek a társadalom vezetésére vannak hivatva, mindanynyian lényegileg ugyanazon alapokon nyugvó műveltséget kapjanak.
Annak nem szabad lennie, hogy az egyik oldalon álljon egy mathematikai, természettudományi műveltség, a másik oldalon pedig egy nyelvi
humanistikus ; már ma is előfordul, hogy a művelteknek e kétféle osz
tálya meg nem érti egymást. De kétséget alig tűr, melyik lesz a győztes
a kettő közül. Minden bizonynyal az, a kinek matliematikai, természettudományi és nemzetgazdasági műveltsége is van és ki tudja, hogy ezek
mily eszközöket nyújtanak a társadalom és az állam fentartására és to
vábbfejlesztésére.
Csak az ó-kor tekintetében lehet különbség a különböző fajú közép
iskolák között. Baumann javaslatai e pontra nézve nem öltenek valami
nagyon határozott formát, inkább csak másoktól, különösen angol és
franczia részről eredő kívánságok reproductióiból állanak, —- annyi
azonban kilátszik megjegyzéseiből, hogy a gymnasium számára okvetet
lenül szükségesnek tartja mind a görögnek, mind a latinnak megtartását.
Az utóbbira nézve azonban inkább csak — miként ő nevezi — a formá
lis humanistikus tárgyalást, vagyis a legfontosabb munkák olvasását és
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tartalmi megbeszélést tartja szükségesnek ; a latinban pedig a formális
humanistikus mellett még a régi módon folytatandó formális nyelvi, azaz
pontos grammatikai tárgyalás is szükséges. A klassikus nyelvek gyakor
lati alkalmazása, azaz a latinul vagy épen görögül beszélés-írás begya
korlása egészen elejtendő. Baumann részletezi is, mit kell a görög, mit
a római irodalomból olvasni, de ki kell jelentenünk, bogy e kiszemelé
sével nem értünk mindenben egyet. Sem Sapphót pl., sem Ovidiust vagy
Terentiust nem tartjuk oly nélkülözhetetlennek, mint Baumann, de
igenis Homerosból nemcsak az Odysseia «legszebb három énekét» és az
Iliasból egy pár részletet, hanem lehetőleg sokat, ép úgy Liviusból is
nemcsak egy kis chrestomathiát a «legróinaibb» jellegű részletekből
(eine Auswahl des Römischsten), hanem belőle is mennél többet — szí
vesen odaadjuk érte, ha kell, a Baumanntól kivánt Sallustiüst, e — túlzás
nélkül mondhatni -— tendetiosus memoireokat író pártembert. De más
felől nagy örömmel üdvözölhetjük Baumannak azt a javaslatát, hogy az
ó-kori tanulmányok befejezéséül még a római jognak egyes részleteivel
is meg kellene ismertetni az ifjúságot (Gaiusból, az institutiók- és pandektákból). Igaz ugyan, hogy e tanúlmánynak csak egy beható tágabb
keretű elméleti tárgyalás kíséretében volna kellő értéke, de miért ne
lehetne ilyenről gondoskodni, esetleg nálunk, Magyarországon is, külö
nösen, ha kilencz osztályú középiskolát kapunk ? Annyi bizonyos, hogy
szakítani kell már egyszer az iskolában is avval az elavúlt felfogással,
mely Augustus korában látja az ó-kor betetőzését és mindent, a mi utána
jön, a sülyedés, hanyatlás orcusába dob, holott ép a későbbi császárság
teremtette a római szellemi életnek legnagyobb szabású megnyilatkozá
sát, a hatalmas jogirodalmat.
A mi a klassikus oktatás berendezését illeti, B. azt hiszi, hogy nem
kellene a latint és görögöt a legalsó osztályokban kezdeni, hanem a gö
rögöt az ITntertertiában (vagyis a kilencz osztályú gymnasium negyedik
osztályában), a latint pedig az Untersecundában (a kilencz osztályú gym
nasium hatodik osztályában).
Hogy némileg összefoglaljuk a mondottakat, a gymnasium Bau
mann szerint nagy mathematikai-természettudományi műveltséget
ölelne fel, bevezetést a technikába és nemzetgazdaságba, az anyanyelvet
és irodalmát, történetet és földrajzt és azonkívül még latint és görögöt,
valamint az angol és francziáknak elemeit. Nem lesz-e ez nagyon is sok?
kérdi ő maga. Nem lesz-e túlterhelés ily tanterv eredménye ? A túlter
helés veszedelmények könnyen elejét vehetjük, ha egyszerűen szigorúan
követeljük, hogy öt óra legyen a maximum naponként. Ezenkívül lehetne
még délutánonként extraórákat is tartani, a melyekre ének, torna, rajz,
kézügyesség stb. esnék. Mathematika és természettudományra jutna he
tenként kilencz-tíz óra, a nyelveknek és a történelemnek liúsz-huszon23*
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egy. Házi dolgozatok alsóbb osztályokban egészen kerülendők, a felsőbb
osztályokban pedig szintén legfeljebb három órát szabad elfoglalniok
hetenként.
Nagyon érdekes és nem épen kicsinylendő B. ezen javaslata, hogy
a középiskolákban ne legyen érettségi vizsgálat, hanem e helyett a fő
igazgató kétszer látogassa meg az utolsó esztendőben az illető intézetet,
vizsgálja meg az összes írásbeli feladatokat, mind a háziakat, mind a
zárthelyieket és a tanári kar terjeszsze eléje az óv végén az egyes tanulók
érettségére vonatkozó javaslatokat. A főigazgató kifogásai esetére zárthe
lyi dolgozat döntene. Oly tanulóknak, kiktől a tanárok a legfelsőbb osztály
szabályszerű látogatása után megtagadnák az érettségi bizonyítványt,
legyen joguk egy külön kinevezendő bizottság előtt érettségi vizsgála
tot tenni.
Nehány szó a felsőbb leányoktatás érdekében rekeszti be Baumann
fejtegetéseit a középiskolákról és utána áttér munkájának harmadik
részére, az egyetemi oktatás fejtegetésére.
Mellőzzük itt inkább szellemes, mint sajátképi kérdése szempont
jából értékesíthető fejtegetéseit a modern tudomány törekvéseiről, mint
azokat az újkori élet Descartes, Bacon, Hobbes óta megteremtette ; mel
lőzzük egyszersmind keserű panaszait, melyek bizonyára nálunk is vissz
hangra találnak, hogy az egyetemi tanulók ma már közönségesen nem
a tudás iránt való friss érdeklődésből tanúinak, hanem csak vizsgára
készülnek. Azon mindenesetre jogosult kifogásaival sem akarunk foglal
kozni, melyeket a mai seminariumi rendszer ellen hangoztat, mely a
tanulókat igazi tanulás és szélesebb körű művelődés helyett ideje előtt
specialis kutatásra és így idétlen tudós munkálkodásra szorítja. Mindé
negativ irányú megjegyzéseit, mondom, mellőzzük, — csak azt a nagyon
figyelemre méltó észrevételét emeljük ki ezek közül, melyben rosszalja
a természettudományok praktikus felhasználásának, a tulajdonképi tech
nikus tanúlmányoknak a tudományegyetemektől való elszakítását és
kizárólag a polytechnicumokra való átvitelét — és egyenesen áttérünk
azon positiv javaslatok ismertetésére, melyeket B. az egyetemek szerve
zésére'vonatkozólag hangoztat.
Szükségesek-e mai napság az egyetemek ? — kérdi mindenekelőtt.
Felelete : igen is, nem is. Szükségesek, mint az államtól a közérdek
szempontjából fentartott középpontjai a tudományos kutatásnak és okta
tásnak, nem szükségesek pedig annyiban, a mennyiben akárki az egye
temen kívül is bevezethető a kutatásba és a tudományba a tudománynak
valamely külön álló embere részéről, valamely város vagy község vagy
egyesület tudományos intézetében, sőt könyvek és apparátusok útján
sokféleképen autodidaktikus módon is képezheti magát. E szerint tehát
ne legyen egyetemi kényszer és ne legyenek egyetemi kiváltságok,.
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hanem meg kell engedni szabad, az államtól független egyeteme
ket is.
A ki egyetemre megy, annak mindenekelőtt önkéntes évét kell
elvégeznie, hogy ha netán a hosszú iskolázás után teste fejlesztésére
szorulna, meg is találja ott ; ha ekkor testi állapotánál fogva még nem
képes a katonai szolgálatra, akkor csak az egyetemi idő után soroz
zák be.
A legfőbb dolog ezentúl minden egyetemre nézve az, hogy
nagy, árnyékos térségei legyenek, torna és játék számára, melyek egész
nap nyitva legyenek. A vívást és tánczolást is tanítsák ingyenesen.
Télen-nyáron legyen fürdő-intézet a tanulók rendelkezésére. A lovaglás
külön díj fejében tanítandó vagy esetleg jutalom gyanánt is olyanok rérészére, kik e czélra a vacatiók alatt szabadon választott themáról dol
gozatot készítenek. A középiskolai kézügyességoktatásnak megfelelőleg
legyen az egyetemi tanulóknak is alkalmuk finomabb művészi vagy tech
nikus munkákra, melyek pihentetőiil is szolgálnak s el is terelnek az
abstract gondolkodástól az érzékek és izmok gyakorlására. Az egyetemet
látogató fiatal emberek rendesen úgy sem tudják, mit tegyenek izom
erejükkel, melynek izgató hatását pedig érzik.
A stipendiumokat, hacsak az alapítványok jogi természete meg
engedi, el kell törölni, vagy pedig lehetőség szerint átalakítani. Az első
két félévben kiki maga gondoskodjék a maga fentartásáról vagy pedig
éljen a megyéje vagy községe részéről adott stipendiumból. A harmadik
félévtől kezdve pedig vétessék fel, ha rászorúlt, külön e czélra alapított,
önkormányzattal biró deákházakba, a melyekben kimutatott ismeretei
és tanuló munkássága alapján teljes vagy félig szabad ellátást kapjon.
Minden ily házban lakjék egy docens is, a nélkül azonban, hogy a tanu
lók egyenesen alája volnának rendelve. Ilyen deákházak szervezésére
kellene az eddigi stipendiumokat fordítani.
A vacatiók tegyenek egészben véve négy hónapot, még pedig ezek
olyképen legyenek elosztva, hogy minden négy hónap előadásra jusson
két hónap vacatio.
Kiki bármikor kérheti, hogy valamely állami egyetemen valamely
szakból doctori vizsgára bocsássák, bárhol és bármiképen szerezte is legyen
műveltségét. így aztán vizsgát tesz pl. mint chemikus, physikus vagy bo
tanikus, legalább két szaktanár jelenlétében egy a kormánytól kinevezett
harmadik biztos jelenlétében. Ha a jelölt valamely szakból annyi isme
rettel bír, hogy ezek alapján már most önálló tudományos dolgozatokat
is készíthet, akkor vizsgázott «candidatus doctoratus»-sá lesz ; ha azután
három év lefolyásán belül még önálló értékkel biró dolgozatot is ad az
illető szakból, akkor lesz physika, chemia stb. doctorává.
Államvizsgára mindenki bocsátandó, a ki valamely állami vizs-
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gálóbizottsághoz beküldött dolgozata; esetleg még zárthelyi dolgoza által
is tudományosan készültnek mutatkozik. Az államvizsgálat eredménye
első sorban csak annak a kijelentése, hogy az illető emez vagy amaz
ismeretekkel vagy képességekkel rendelkezik. Valamely meghatározott
hivatalra aztán pályázatot kell hirdetni, a beérkezett bizonyítványok
értelmében kiválasztani a megfelelőket és ezek között sors útján dön
teni, vagy ha a pályázók egyike kivánja, őket nyilvános colloquiumra
összehívni és ennek alapján választani közöttük.
Ezek azon általános pontok, melyeknek szemmeltartását az egye
temi tanulmányokban B. ajánlja. Ezekhez csatlakoznak az egyes facultasok tanulmányainak berendezésére vonatkozó kívánságai, melyek közül
i; legjelentékenyebbeket a következőkben közöljük.
A theologiai tanúlmányok alapja legyen általános történeti hit
tudomány ; ehhez járuljanak a természettudomány elemei, a mennyiben
nem vitásak többé és a vitás dolgok is épen, mint ilyenek ; továbbá az
általános történet eredményei, asocialis tudomány elemei, különösen álta
lános elméleti nemzetgazdaságtan ; a philosophiai tanulmányokból a philosophia története, logica, psychologia. Ez alaptanulmányok három semesterre terjedjenek. Erre következzék az új-testamentom exegesise, ezután
pedig az ó-testamentomé (a héber nyelv csak annyiban kell, a mennyi
ben újabb magyarázatok megértésére szükséges). Ehhez csatlakozik
aztán egyháztörténelem és a históriai fejlődés egyik része gyanánt a
dogmatika, még pedig az illető egyház specialis dogmatikája is. Mindez
betöltene ifjabb három félévet. A befejező két félévet a kereszténység
apológiája töltené be, vagyis azon bizonyítás kísérlete, hogy azon sajátlagos érzületi érték mellett, melyet minden confessio magának tulajdo
nít, még a vele összefüggő elméleti tételek sincsenek ellenmondásban a
tudománynyal, hanem épen ezek egészítik ki bizonyos reményt nyújtó
módon a tudás esetleges hézagait.
A jogi tanúlmányokra nézve a következő javaslatai vannak Baumannak. A jogi cursust két félév nemzetgazdaságtan (általános és spe
cialis), a római és a hazai jognak, úgy a magán-, mint a közjognak tör
ténete nyissa meg. E két félévet zárja be egy vizsgálat és evvel el is
legyenek végezve az illető szakok. Erre következzék egy a gyakorlati
igazságszolgáltatásba bevezető év, mely alatt a tanulók mint hallgatók
vegyenek részt a törvényszéki tárgyalásokban. A törvényszéki ülések
után előadást tarthatnának a vezető bírák az előfordult esetekről és az
azokkal való elbánásról. A tanulókat egyébiránt jegyzőkönyvek szerkesz
tésére is lehetne használni.* Csak e két évet betöltő elméleti és gyakor* Mint egy Baumanntól idézett író, Pranke szeretné, jó volna, lia
minden jogtanár, ha kivánja, mint gyakorló biró is működhessék.
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lati előkészítés után kezdődnék a jogi stúdium a szó szoros értelmében,
melynek tulajdonképi feladata aztán az volna, hogy megértesse a most
érvényes jogot motívumai, czéljai, jelentősége és formái szerint.
Az orvosi tanulmányokról, mint ilyenekről, alig mond újat. Figye
lemre méltó mégis nehány gyakorlati megjegyzése. Mindenekelőtt szük
ségesnek tartja, hogy azok, kik specialisták akarnak lenni, köteleztessenek arra, hogy az illető szak egyetemi tanára előtt tudományos colloquiummal egybekötött próbát tegyenek. A gyakorló orvosok számára pedig
nyisson az állam minden esztendőben oly időben, a mikor az orvosok
kevésbbé vannak elfoglalva, egy 14 napi cursust, melyen egyetemi taná
rok előadnának az orvosi szakok terén tett újabb haladásokról. Az orvosi
tanúlmányoknák — gondolja továbbá Baumann — korántsem kell
egyetemhez kötötteknek lenniük. Nagy városok nagy kórházakkal szin
tén alkalmasok volnának e czélra. Már most is gyakran oly messze van
nak az orvosi tanintézetek az egyetem többi épületeitől, hogy majdnem
csupán névleges kapcsolat van még köztük és az orvostanhallgatók nem
is érnek rá szaktanulmányaik mellett mással is foglalkozni.
A pkilosophiai facultasra vonatkozó megjegyzések közül csak a
legfontosabbakat akarjuk kiemelni. Mindenekelőtt azt a pliilosophia
professor részéről való igen szerény tételét kell említenünk, hogy nem
lehet mindenkitől megkívánni, hogy a szó szoros értelmében vett philo
sophait tanuljon. Legfeljebb újabb psychologiát, t. i. physiologiai psychologiát kellene mindenkinek tanulnia, de ennek is inkább concret, leíró
részét — a metaphysikai értelmezések teljes mellőzésével. By értelemben
vett psychologie egyaránt szükséges a jogásznak, a medicusnak. a theologusnak és a leendő tanítóembernek is.
Megfontolandó kívánságot hangoztat továbbá Baumann a pliilologiai tanúlmányokra nézve, illetőleg annak egyik ágára, a philologiai
kritikára nézve. Azt kívánja ugyanis, hogy senki se próbálkozzék meg
ily szövegkritikai feladatokkal régibb írók iratain, míg újabbakon meg
nem tanúlta, hogy minden szöveg, néha még a leghitelesebb is, mily
csodálatos ollenmondásokat és érthetetlenséget tartalmazhat csupán csak
az író tévedései vagy következetlenségei folytán. Csak ilyen, újabb szö
vegeken végzett alapos vizsgálatok óvhatják meg a kritikust attól, hogy
a régi szövegek helyreállításában vagy valódiságuk stb. megállapításában
ne túlzott idealis-logikai vagy idealis-psychologiai szabályok szerint jár
jon el. Hasonlót kiván В. a históriai forrástanúlmányokra nézve is, me
lyeket illetőleg szintén szükségesnek tartja a régiekről az újakra való
visszamenetelt. Sajnálattal constatálja Baumann kiváló história professorok nyilatkozatai nyomán, hogy a történelmi collegiumokat általános
művelődés czéljából ma már alig hallgatja valaki és csak azok látogatják,
kiknek a história szaktanulmányuk, vagy a kiket esetleg a vizsgálati
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szabályzatuk szorít reá. E sajnálatos hiány pótlására jónak látná Bau
mann, ha a modern történelem tanára hetenként egyszer nyilvános elő
adást tartana a legújabb napi eseményekről, még pedig összefüggésben
az illető ország általános viszonyaival. Ily előadások által az ifjiíságot
lehetne szoktatni arra, hogy a napi eseményeket is tudományos alapon
és így magasabb szempontból tekintse.
Hasonlóképen be lehetne rendezni egy tájékoztató heti előadást
a socialis tudományokból és benne a modern törekvéseket e téren komoly
megbeszélés tárgyává tenni.
Baumann az egyes philosophiai facultasbeli tanulmányokra vonat
kozó fejtegetéseit a középiskolai tanárok képzésére vonatkozó észrevéte
lekkel is kíséri, de ezekben alig mond olyant, a mi nálunk is az utolsó
években e tárgyra nézve folyt megbeszélések közben fel ne merült volna.
Megszívelendő intésekkel szolgál még szerzőnk arra nézve, hogy
miképen folyhatna he az egyetem a jelenleginél hatásosabban az ifjúság
erkölcsi nevelésére és gyakorlati élet számára való előkészítésére. Az
egyetem is mindenütt, a hol alkalom van reá, eszményképeket állíthatna
az ifjúság elé az emberiség múltjának nagy alakjai közül s e czélra is
tartathatna hetenként egy órai előadást valamely erkölcspliilosophiai és
históriai műveltsége által kiváló tanárral. Mélyebb erkölcsi elmélkedések
az ifjúság erkölcsi veszedelmeiről, leendő életfeladatairól, az erkölcsi
veszedelmek leküzdésére való legsikeresebb eszközökről tennék ez elő
adás tárgyát.
Könyvének legutolsó pontjaiban az állam és az iskola között levő
viszony kérdésével foglalkozik Baumann, azaz inkább csak összefoglalja
az erre nézve könyve különböző helyein mondottakat. Az államnak —
úgymond e resuméjében — ügyelnie kell egyforma általános népiskolai
műveltségre, hogy mindenütt egyforma kiindulópont legyen az adott
viszonyok megértésére és kezelésére ; de azért nem szükséges, hogy az
elemi iskolák mind állami vagy községi iskolák legyenek. Fennállhatnak
mellettök még magániskolák is állami vagy községi segély nélkül, de
azért mégis állami vagy községi felügyelet mellett az általános czél el
érésének ellenőrzésére. A felsőbb iskoláknál is, ide számítva az egyete
meket, szintén lehetnek az állami és községi intézetek mellett magánintézetek is, de ezeket nem kell oly módon controlálni, mint a nép
iskolákat, hanem helyes dolog, ha itt szabadságot engednek mindenféle,
akár methodikus, akár tartalmi tekintetben való kísérletnek, hogy min
den szükségletnek eleget lehessen tenni, mely a viszonyok folytonos
változása mellett esetleg felmerül. Az államnak és községnek csak arról
kell gondoskodnia, hogy saját iskoláik a lehető legjobbak legyenek, azaz :
hogy szellemi vagy testi túlterhelés nélkül, de azért úgy a testi, mint a
szellemi erők kellő gyakorlása mellett, úgy vezessék be tanítványaikat a
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modern civilisatio főoldalaiba, hogy azok az ólet megértésében és vite
lében is felülmúlják más iskolák tanítványait : — s így aztán az ő isko
láik maguktól is mintákká lesznek a magániskolák számára.
Ezekben reproducáltuk Baumann könyvének főbb pontjait, alig
mellőzve mást, mint a mi német érdekű, vagy a mi esetleg a mi viszo
nyaink között magától is érthető. Még egyszer ismételjük : a könyv fejte
getései nem haladnak mélyebb elvi belátás fonalán, az iskolázás három
foka nem jelenik meg, mint az oktatásanyag methodikus feldolgozásának
három fokozata, nem látni be eléggé, mely egymás felé rendet socialis czéloknak szolgáljon a népiskola, melyeknek a középiskola és me
lyeknek az egyetem. Ilyen valósággal egységesítő, de ép ez egységesítésen
belül kellőképen distingváló szempontok hiányzanak ugyan Baumann
könyvében, hiányzik benne a hivatásszerű pliilosophusnál az, a mit az
iskola philosophiai áttekintésének lehetne nevezni, de azért, miként
jeleztük, sok részletben, különösen az egyetemre nézve, több becses gon
dolatot tartalmaz, melyeket tovább gondolni, tovább fejteni és meg is
valósítani, ránk, magyarokra nézve sem volna érdemtelen dolog.
W aldapfel J ános.

A MAI GÖRÖG KÖZÉPISKOLÁK.
II. Gymnasiumok. (Ibp-vaaia.)
A gymnasium czélja a hellén iskolák minden irányban előkészítő
oktatásának tovább vitele s különösen azon tanulók előkészítése, a kik a
felsőbb tudományokat az egyetemen szándékoznak hallgatni.
A teljes gymnasium négy osztályból áll, s az egyetemre lépés csak
a IY. osztályból lehetséges.
Ha egyes városoknak van ugyan teljes hellén iskolájuk, de teljes
gymnasiumot nem birnak fölállítani, akkor fölállíthatják a gymnasium
egy vagy akár három osztályát, de a tanulóknak a IV. osztályt valamely
teljes gymnasiumban kell elvégezniük, hogy egyetemre mehessenek.
Minden gymnasiumban öt tanár (хад-угг/тцд) van, nevezetesen a menynyiségtanra az összes osztályokban egy, s a többi tanulmányra négy, úgy,
hogy kettő kezében lesz a klasszikus nyelvek s azok philologiájának taní
tása, egyében a franczia nyelv, történelem és földrajz s egyében a ter
mészettörténelem, természettan, chemia, antliropologia és bölcselettan
tanítása ; de a miniszteri rendelettel időnkint kiadott tanulmányi terv
hez a legpontosabban kell alkalmazkodni.
A legfelsőbb osztály tanára egyúttal az egész gymnasium (akár
teljes az, akár nem) igazgatója is (die'jßuuTrje; той уоц'жоюи). Czíme :
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I ußvatrtäp/yjs. Oly dolgokban, melyek nem tartoznak a felügyelőség
hatáskörébe, közvetetlenül a minisztériumnak van alárendelve.
A hol a tanulók száma túlságosan nagy, állíthatók föl párhuzamos
osztályok, sőt külön gymnasium is, ha a zsúfoltság minden osztályban
mutatkozik.
Tanítás.
A gymnasiumi tanítás folytatja és betetőzi a hellén iskolai tanul
mányokat, különös tekintettel a elassica philologiára.
A régi klasszikus nyelveket illetőleg röviden átismétlik azt, a mit
a hellén iskolában tanultak, folytatják azt tüzetesen nyelv- és mondat
tani részben, olvasnak írókat s költőket, készítenek írásbeli gyakorlato
kat, a hellént különösen a kritika megállapodásai szerint s a régi hellén
nek az újjal s hellén Íróknak rómaiakkal való egybevetésével, Írnak
gyakorlatokat a régi hellén s latin nyelven is ; kiválóbb gondot fordíta
nak az előadásmód (stilus, то ypatpcxov utpoç) alakítására, s igyekeznek
azt tökéletessé tenni bizonyos fokig az előadás különböző formáiban.
E czélból az 1. oszt. tanulóit bevezetik rövid prózai gyakorlatok
írásába, a 2. osztály megkezdi az előadás mesterségének régi írók útmu
tatásaira támaszkodó s azokból levezetett és megállapított elméletét
(stilisztikát) ezen osztályon keresztül egész a költészettanig, az iroda
lomtörténet kivételével. Ez utóbbi tanítása a 3. osztályban kezdődik ;
ugyanitt a rhetorika, s átmegy a 4. osztályra is, összekötve heti 2 órában
szóbeli előadásgyakorlatokkal. A régi klasszikus mintákon kívül figyelem
ben részesül az új európai philologia is, de mindenkor főtekintet illeti
az elméleti tanítást párhuzamban a gyakorlatival.
A régi klasszikusok kiválasztásában figyelembe veendő a tanulók
ifjú-kora s természetes rendben összefüggő fokozatban tárgyalandók
azok ; általában első sorban a történetírókat, azután a szónokokat és
bölcselőket, s a költők közül először az epikusokat, azután a lyrikusokat
s drámaírókat kell elővenni.
A tanulók minden egyes darab fejtegetésével csak addig foglalkoz
zanak, a mig a nehézségek eloszlatása kívánja, mert a tanítás különösebb
czélja a gymnasiumokban az, hogy a tanulóknak a klasszikus írókban
alapos ismeretet adjon s hogy fölidézze és megerősítse bennük az igaz, a
jó és a szép iránti érzéket.
A tanulók kezébe nem szemelvényeket kell adni, mint a hellén
iskolában, hanem az írókat teljes egészben ; el kell azonban hagyni az
olyan részeket, melyek nem illenek a tanulók korához. Egyszerre két
görög vagy két latin írónál többet ugyanazon osztályban nem szabad tár
gyalni, s azokat sem cserélgetni a félév tartama alatt.

щшяшшшшяшшшшшшвшш
A MAI GÖRÖG KÖZÉPISKOLÁK.

331

Ezen alapon a közoktatásügyi kormány a következő írókat jelöli
ki a tanítóknak választás végett.
n) I. osztály. \ . A görög nyelvből : Xenophon Anabasis-a és Hellenika ja ; Plutarchos Életrajzai, Ailianos, Homeros Odysseia-ja. — 2. A la
tinból : Julius Cmsar, Justinus, szemelvény Cicero könnyen fölfogható
leveleiből, könyvei a barátságról s az öregségről, Ovidius Metamorphosis-ai s szemelvények Vergilius Aeneis-éből.
b) II. osztály. 1. A görög nyelvből : Homeros Ilias-a és Odysseia-ja,
Herodotos, Xenophon Kyropaideia-ja, Isokrates, gnoma-költők.— 2. A la
tinból : Livius, Sallustius, Cicero levelei, Ovidius, Vergilius Aeneis-e és
Bucolica-ja s Horatius könnyebben fölfogható ódái.
c) III. osztály. A görög nyelvből : Demosthenes olynthosi beszédei
s Philippikái, Xenophon bölcseleti művei, Hesiodos, Homerosi hymnusok s Euripidesből könnyebb darabok. — 2. A latinból : Cicero rövidebb
beszédei, a ,De oratore* s a ,De claris oratoribus1, Quintilianus X. könyve,
Tacitus Agricola-ja s Germania-ja, Horatius ódái s Pisólioz írt levele
s Vergilius Georgika-ja.
d) IV: osztály. 1. A görögből: Platón Apologia-ja, Kritón-ja в
Menexenos, Laches, Charmides, Phaidon és Gorgias ; Euripides, Sophok
les, Aischylos és Pindaros. — 2. A latinból : Cicero bölcseleti művei, a
Quæstiones Tusculanæ, a De finibus bonorum s a De ofi'iciis ; Tacitus
Historia-i-, Plautus : Aulularia és Captivi. Lucretiusból válogatott rész
letek, valamint Catullusból s az elegia-költőkből ; végűi Horatius levelei.
A stilus gyakorlása czéljából a görög nyelvben a szóbeli fordítá
sokon kívül lesznek írásbeli fordítások a régi írók szebb darabjaiból,
kivonatok készítése belőlük, elemző fejtegetések s tartalmuk összefogla
lása, szerkesztések a gymnasiumi tanulmányok anyagából, régi klasszikus
minták magán fordításai és utánzásai s a körülmények szerint költői és
szónoki szerkesztések is.
A vallástanítást, ha ugyan van, a ki a kellő ismeretekkel rendel
kezik, a tanárok egyike teljesíti ; ha pedig nincs, akkor az illető város
valamely képzett papja, a ki azután havonkint 20—30 drachmányi juta
lomdíjat kap.
Imádság és templomlátogatás, mint a hellén iskolában.
A történelem tanítása olyan, mint a hellén iskolákban, csakhogy
nagyobb terjedelemben adják elő, idézik a forrásokat s úgy osztják be,
hogy az I. osztályban előadják az egyetemes történelmet a történelmi
idők kezdetétől egész a Kr. u. V. századig, a H.-ban a VI. század kezde
tétől a XVI.-ig, a HI.-ban a XVI. kezdetétől korunkig. A IV. osztályban
a hellén történelmet egész terjedelmében. Ennek tanításával vannak
összekötve a politikai földrajz főbb részei, minden korszakra nézve.
A mennyiségtan tanítását a gyakorlás egyszerű eszközének kell
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tekinteni a tanulókra nézve és mint előkészületet eme tudomány további
művelésére, valamint azon tudományokéra, melyek ezen alapulnak vagy
vele vonatkozásban vannak. E szerint az I. osztályban fölveszik a szám
tant, s az algebrát az I. fokú egyenletekig. A II. osztályban a gyököket
8 a hatványokat a II. fokú egyenletekkel ; a III. osztályban az analógiák,
logarithmusok és sorok elméletét a térmértan alapvonalaival ; a IV. osz
tályban a sík- és tömörmértan elemeit s a kiváló képzettségű tanulóknak
a sík-háromszöginértant. A két felső osztályban adják elő a mennyiségtermészettani földrajzot is.
A rendelet a többi tárgyaknak (a fizika, chemia s fizika történelme
meg a franczia ny. alapvonalainak) tanításáról csak annyit mond, hogy
az módszeresen történjék, felosztva valamennyi osztály között. A kik
theologiára készülnek, azok héber nyelvet is fognak tanulni.
Hetenkint 24 órát szab tanításra s azokat úgy osztatja szét, hogy
délelőtt 3, délután pedig 2 óra legyen naponkint, 2 nap délelőttjén azon
ban csak 2 óra. A felosztás tehát ilyenformán történhetik :
3
2
3
3
2
3
2

2

2

2

Az előadások nyáron d. e. 7, d. u. 3 órakor, télen pedig d. e. 8,
d. u. 2 órakor kezdődnek.
A heti órák az egyes osztályokban s az egyes tantárgyak közt a
következőképpen oszlanak meg:
Tantárgyak
I. II. III. IV. Összesen
Görög nyelv........................ .......... ... 8 6
4
5
23
Latin nyelv ... ... .......... ... ...
4 6
4
5
i9
Görög stílusgyakorlat (Stilisztika) ... ... 2
-— _ ]
1 8
— 2
írásművek elmélete. ... ............... .
2
2 jí
Vallástan ... ............... . ... ... ... 2 2
2
1
7
Történelem és földrajz... ... ... ...
2 2
2
2
8
Mennyiségtan __ ... ... ... ... ... 2 2 —
—I
Mennyiségtan s mennyiség-természettani
\ 12
földrajz ... ... _
____ ... — —
4
4 )
Eizika s annak történelme ... ... ..
2 - 1
2 2
У
Fizika, annak történelme s a chemia elemei — — —
3 j
Logika s ált. rövid bevezetés a bölcselet— — —
tanba .... ... .......... ... ...
2
2
Franczia nyelv ____ ... ___ _
2 2
2
2
8
Összesen : 24 24 24 24
A görög nyelvre kitűzött órákból 2-őt a héber nyelvtanra fognak
fordítani a theologiára készülők részére, a hol annak előadására a mód
megvan.
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A gymnasiumi tanárok vehetnek maguk mellé egy-egy segédet is
{ftorjö-ói) az elméleti vizsgálatot tett tanítójelöltek közül, a ki az igazgató
s a szülők ajánlatára fölhasználható a tanulmányok ismétlésében a tanu
lókkal. Biztatni fogják mindegyik osztály jobb tanulóit is, hogy ugyanazt
tegyék díjtalanul szegény sorsú tanulótársaikkal.
Más új nyelveket, különösen a németet, azonkívül a rajzot, festést
és zenét is fogják tanítani külön tanítók azoknak, a kik kívánják, de
csak olyképpen, hogy a miatt a többi köteles tárgyakat ne mellőzzék.
Testgyakorlatot nyaranta délután az utolsó órában tartanak.
Az igazgatók ügyelnek rá, hogy a tanulók a rendkívüli előadásokat
szintoly rendesen látogassák, mint a rendeseket, s hogy minden rendet
lenségnek s szándékos mulasztásnak elejét vegyék. Félbenhagyásuk a
félév tartama alatt semmi okból sem engedhető meg.
A gym nasium i tanárok.
A kik gymnasiumi tanárok kívánnak lenni, azoknak ki kell mutatniok, hogy az egyetemet, az egyetemes tudományok iskoláját, elvégezték
s elméleti és gyakorlati vizsgálatot tettek.
Az elméleti vizsgálat az ország fővárosában, mint az egyetem
székhelyén, egy a vallás- és közokt. minisztériumtól kinevezett bizottság
előtt esik meg, s részben szóbelileg, részben irásbelileg kiterjed az egye
tem mindazon tanulmányaira, melyeknek ismeretét egy gymnasiumi
tanártól megkívánják. Eme vizsgálat letétele után minden jelölt bizo
nyítványt (diródecfcs) kap a gymnasiumi tanári állásra kitűnő, jeles vagy
jó érdemjegygyei {ánóőst-tq s$ó/(uv, dplarojv r] xa/.wv yvciaecov).
A ki nem kap legalább is jó fokozatot, azt nem tekintik elegendő
készültségíínek arra, hogy gymnasiumban tanári állást nyerjen.
A vizsgálatról annak lefolyásáról részletes jegyzőkönyvet terjeszte
nek föl az összes bizottsági tagok aláírásával megerősítve a minisztérium
hoz, s az azután ahhoz képest kiadja a képesítésről szóló bizonyítványt.
Az elméleti vizsgálat után két évig készül a jelölt gyakorlatilag a
gyakorlati vizsgálatra. Gyakorlati előkészületnek tekintendő, ha akár
mint segéd valamely gymnasiumban, akár mint tanító valamely magán
tanító-intézetben, akár csak mint magántanító gyakorolja magát a gym
nasiumi tárgyak tanításában.
A gyakorlati vizsgálat az ország fővárosában évenkint a vallás- és
közokt. minister kinevezte bizottság előtt történik szóbelileg vagy irás
belileg. A jelölttől megkívánják, hogy tüzetesen és összefüggőleg adja elő
a klasszikus írókat vagy a mennyiségtant, hogy folyékonyan és világosan
fejezze ki gondolatait, hogy előadása élénk és nyomatékos, beszéde tiszta,
érthető és könnyed legyen.
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Valamennyi gymnasiumi tanárt a király nevezi ki ; de senki sem
terjeszthető elé, a kinek erkölcsössége vagy vallásossága felől kétségek
vannak.
A tanárok fizetése havonkint 200 drachma, mely 5 évenkint akként
növekedik, mint a hellén iskolák tanítóié azzal a különbséggel, hogy a
300 drachmát nem lépheti túl. A gymnasiumi igazgató még 50 drachma
pótlékot (sm/úaáio'x) is kap, mely 5 évenkint tizedrészszel emelkedik,
mig a 100-at el nem éri.
Az olyan tanítók és tanárok, a kik 10 évi feddhetetlen és hasznos
szolgálat után akaratuk ellenére (dxoutruug) képtelenekké válnak a szol
gálatra, nyugalomdíjat (aùyraçtç) kapnak, és pedig a második 10 évben
fizetésük felét, a harmadikban (21—30) Ve-adát, a negyedikben (31—40)
%-dét s az ötödikben (41—50) összes fizetésüket mindaddig, míg újra
működhetnek, vagy ha ez többé nem történik, életükön át.
Az elhunyt tanítók s tanárok özvegyei és árvái számára külön nyu galomdíj-alapot létesítenek aj a beirás-díjból, mely a hellén iskolákban 3,
a gymnasium okban 5 drachmát tesz ; b) a tanulmányok bevégzéséről
szóló bizonyítvány díjából, mely a hellén iskolákban 1, a gymnasiumokban 3 drachma a bélyegen kívül ; c) a tanítók s tanárok rendes fizetésé
nek 2«/o-ából ; d) jótékony adományokból ; e) a tanítóktól behajtott birság-pénzekből ; f) a kormányzóság adományaiból.
A hellén iskolai tanítók rangja egyenlő a kormányzósági titkáré
val (eyow ßad-pov уращшrécuq dtoixyjrou), a hellén isk. igazgatóké pedig
egy II. oszt. miniszteri titkáréval (dnoupytxoíj уращштеыч ß’rd$£ajg),
a gymnasiumi tanároké az I. oszt. min. titkáréval, a gymn. igazgatóké
pedig a miniszteri tanácsoséval {ónoopycxoÜ uapédpou), csakhogy a kor
mányzósági titkár s a miniszteri személyzet előttük áll.
Egy 1846. nov. 16-dikán kelt miniszteri rendelet az igazgatók,
tanárok és tanítók rangbeli elsőbbségét s fizetését a következőkben álla
pítja meg : A gymn. igazgatók fizetése 300 drachma, I. oszt. tanároké
250, II. osztálvúaké (az újabb nyelvekre) 200, a hellén iskolai igazgatóké
szintén 200, а III. osztály tanítóié 160, а II. oszt. 130, az I. oszt. 100 dr.
de mindannyié csak ha tényleges szolgálatban vannak.*
Minthogy a gymnasiumi tanárok között igen gyakran támad versen
gés és egyenetlenség a miatt, hogy kik tanítsanak a fölsőbb osztályokban,
hogy ily versengések az előbbvalóságért ((рсХотсцшс; çrjrrj/шта) ne zavar
ják sem az iskola rendjét, sem a tanítás menetét, egy 1867. évi aug.
26-dikán kelt min. rendelet úgy intézkedik, hogy a fölsőbb osztályokra
következetesen olyanoknak adjanak elsőbbséget, a kiknek doktori okle* M egjegyzendő, h o g y az osztály (t àÇiç) a g y m n . ta n á ro k n á l ran g o sz
tá ly t, a h e llé n is k o la i ta n ító k n á l pedig az is k o la ille tő o sz tá ly á t je le n ti.
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velük (dtdaxtoptxbv оItt/.o>na) van, s ka többen vannak, a szolgálati idő
{df/yaiÓTTjC,) döntsön közöttük ; azután azoknál, a kiknek teljes képesí
tésük van, s a hasonlórangúak közt szintén a szolgálati kor legyen hatá
rozó. A kiknek theologiai doktori oklevelük van (ос <нтйа>ца npohrrou
rfjq StoXoyiaa, tpé/iovTsg) s épen mint tanárok működnek, egyenlők rang
ban a doktorokkal, minthogy a külföldi egyetemek s a görög egyetem
theologiai iskolái is csak egyházi férfiaknak adnak doktori okleveleket.
A közoktatásban a ténykedés erkölcsileg egy és elválaszthatatlan.
Ezen elv szerint szerzik a tanítók és tanárok 5-öd éves fizetés-javításukat
(auçrjcriç zfjç, fUff&oôoffiaç) в kapják nyugalomdíjukat.
A gymnasiumi igazgatóság nem fokozat. E szerint korosabb tanár
az, a ki több évet töltött tanári működésében egyfolytában vagy megsza
kítva. Az igazgatói és tanári minőségben töltött évek egyformán számí
tódnak. Az igazgatót távollétében az idősebbik tanár helyettesíti azok
közül, a kik a hellén nyelvet tanítják. Ugyanis midőn a szabályzat a leg
fölsőbb osztály tanárát jelöli ki igazgatónak, akkor a hellén nyelv taná
rát érti, minthogy a többi tudományok tanárai valamennyi osztályban
tanítják a nekik kijelölt tanulmányokat, mint a mennyiségtant, franczia
nyelvet stb. [1877. szept. 24. kelt min. r.]
Az előadásokat alapos ok nélkül mulasztó gymn. tanárok fizetéséből
a mulasztás napjaira eső részt levonják, s az egyes esetekről fölterjesztést
kíván a Ministerium [1883. jan. 20.]
Ugyanígy járnak el a hellén iskolák tanítóival is elfogadható ok
nélküli mulasztás esetén [1883. febr. 11.]
Idegen nyelvek tanítóinak a meg nem tartott órákért nem illik a
dijakat fölvenni. Előforduló esetek följelentendők a Ministeriumnak.
[1883. ápr. 12.]
Igazgatók, tanárok és tanítók saját osztályaikba járó tanulókat sem
házuknál, sem máshol elő nem készíthetnek, s nem taníthatnak, más
tanulókat is csak miniszteri engedélylyel. ügy kell azonban intézkedni,
hogy ha a magánintézetben adott órák megelőzik a rendes órákot, kö
zéjük egy órai megszakítás essék. [1883. okt. 18.
* * *
A rendeletek egész özöne egészíti ki, vagy a tapasztalatokhoz s a
haladás követelményeihez képest, nem ritkán pártczélok érdekében, mó
dosítja az első intézkedéseket. Valamennyit rendszeresen csoportosítva
összefoglalnom olyan munka lenne, melynek ránk nézve eredményét
tekintve, megfelelő jelentősége nem volna ; mert az anyag nagyrészében
a mi középoktatásunk szervezetének másra ismernénk. Inkább olyan
dolgok bemutatására szorítkozom tehát, melyek nagyobb keretbe foglal
hatók, s mégis sajátosságuknál fogva számos érdekes vagy tanulságos
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részletet tartalmaznak. Ilyennek tartom a tanítás tervezetét s a vizsgála
to k n á l szokásos eljárást. Az első szervezés ismertetésében is találunk
ugyan ezekre vonatkozó intézkedéseket, de már az összehasonlítás és
így a haladás láttatása kedvéért sem mellőzhetem az újabb s a legújabb
állapotok bemutatását.
C) A középiskolai tanítás legújabb tervei.
A «ßapßdxecov» melynek királyi alapító levélben világosan ki van
fejezve, hogy szervezete olyan lesz, mint a királyság teljes gymnasiumaió
s az u. n. hellén iskolai osztályokat is magában foglalja,* majd 1886.
évben lyceummá alakításakor is a gymnasium okkal egyenlő szervezetű
nek mondatott ki :** az 1890. évi október 3-dikán kelt min. rendelettel
kapta harmadik, s egyszersmind utolsó tanítás-tervét. A kormánytanács
1886. évi október 6-dikán kelt rendeletének 1. §-a a czélját ekként jelöli
ki : «a bele járó tanulók értelmének fejlesztése és képzése, erkölcsi neve
lése s különösen a reális tudományok önálló művelésére való előkészí
tése» (. . . . xut eldtxwg rj npoiraídeuotg npoq aűrápxrj oTtoudinov
lieztxöi'j énютууши). — Nem tartom egészen érdek nélkül valónak ezen
a polytechnikumra, a katonai s tengerészeti pályákra készítő realgymnasium-féle intézet legújabb tanítás-tervének ismertetését.
D) A ,Bapßüxscov Aóxswu‘-ba.n tanítandó tanűlmányok tervezete.
(É le tb e lé p e tt az 1890— 91. isk . év té li felével.)

I. osztály.
1.
Hellén nyelv. Válogatott darabok értelmezése a) Aisopos meséi
ből, b) Apollodoros ,Bibliotheka‘-jából, c) Plutarchos ,Apophtegmata‘
ez. gyűjteményéből, d) Diogenes Laërtes ,Életrajzaidból, e) Ailianos
egyvelegjeiből, f ) Athenaios ,Deipnosophistai‘-ából, g ) Stobaios Anthologia-jából. -—- A nyelvtanból az alaktan igen kevés általános szabálylyal
s a mondattan legelemibb pontjaival. Minden kifejezés jelentésének s

* Az a la p ító re n d e le t I . p o n tja így sz ó l: ' I ô ç v tr c u tiç t à ç 'A & tjv a ç è x
tovtv ) à(piEQWfi.azoq to v âeifivt'/oTOV ' I w ù v v о v ’ A . B u Q ß a xtj F v/ev d o io v

Tov till

( A v x e io v J , é n o v o p a g ó fie v o v B u p ß a x e io v ,
S /w io ç /А z ó v тшг tv T t? .w v

P v/Tvaoían'

tov
tov

b n o io v 6 o Q y a vio ß ö q 9-tXet e lo fta i
B a o it e io v , neQ iX afißavov xcó Tag

Tctt-í/g тот ' E X X rjvixov Ae y o p é v o v o y o h ío v .

** Tó A v x e i o v àn o xeX eïT a i ég i n та Tage w v a i e iv e оцот ауед тоТд y v /e v a o lo iç (1886. okt. 6. re n d . 2. p o n tja ).
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minden mondat és minden szakasz értelmének pontos magyarázata. —
Nyelvtani s helyesírási gyakorlatok a tanúit szabályok alkalmazásúval.
Heti óraszám : 9.
Újabb görög prózaírók és költők olvasása " és fejtegetése. Mesék és
elbeszélések leírása a tanító elmondása után. Költemények betanulása
és szavalása. ... ... ... ............... . ... ... Heti óraszám : 2.
2. Vallástan. Ó-szövetség története. . .
Heti óraszám : 2.
3. Földrajz. A természet-mennyiségtani földrajz legelemibb ré
szei. A görög szárazföld földrajza. Útmutatások térképek olvasására.
Heti óraszám : 2.
4. Történelem. A régi Hellas nevezetes férfiúinak életrajza.
Heti óraszám : 2.
5. Franczia nyelv. Olvasás és írás gyakorlása. A nyelvtanból a
kiejtés szabályai, a névelő alakjai, számnevek,[névmások. Egyszerű mon
dások s kis elbeszélések értelmezése, a szöveg leírása otthon. Szavak s
kifejezések betanulása. Gyakorlás a franczia társalgásban.
Heti óraszám : 4.
6. Számtan. Gyakorlati s fej beli számolás a törtekig.
Heti óraszám : 3.
7. Szépírás. ... ................................ ....... Heti óraszám : 3.
8. Rajz. Szabad alapvonalak rajzolása. Egyenes vonalú ékítmé
nyek ; körök, ívek ; analog ékítmények párosítása. Heti óraszám : 2.
9. Testgyakorlat........................... . ...
Heti óraszám : 2.
Összesen heti óraszám : 31.
II. osztály.
1. Hellén nyelv. Lukianos álma s halotti párbeszédeiből az 1,6,
10—16, 20 és 27. A Kyropaideiaból szemelvények. Minden szó és kifeje
zés jelentésének, minden mondat és szakasz értelmének tüzetes fejtege
tése. Az alaktan folytatása a szófejtéstanig, az I. osztályban tanult részé
nek ismétlésével. A mondattan elemei. — Nyelvtani s helyesírási
gyakorlatok a tanult szabályok alkalmazásával.
Heti óraszám : 9.
Újabb görög prózaírók s költők műveiből részletek olvasása. Le
írása otthon terjedelmesebb meséknek s elbeszéléseknek a tanító elmon
dása után. — Költemények betanulása és szavalása. Heti óraszám : 2.
2. Vallástan. Új-szövet-ég története.
... Heti óraszám : 2.
3. Földrajz. A természet-mennyiségtani földrajz elemeinek s a
földrajzi tájékozásnak ismétlése és további terjesztése. A többi Európa
földrajza. Bevezetés térképek rajzolásába. ___
Heti óraszám : 2.*
* Az egyes osztályok új-görög olvasm ányait az 1884. évi november
21-dikén kelt m iniszteri rendelet részletezi.
24
Mayvar PudagORin. I I I . G, 7.
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4. Történelem. Rajzolatok a régi és új görög történelemből. Neve
zetes görögök életrajza a török uralom s a fölkelés idejéből.
Heti óraszám : 2.
5. Franezia nyelv. Olvasás és írás. Nyelvtanból az alaki rész, a
tanultak ismétlése, a segédigók, a szabályos s a főbb szabálytalan igék.
Egyszerű kis elbeszélések értelmezése, a szöveg írása otthon. Legegysze
rűbb kis költemények s egyszerű mondások betanulása és szavalása.
Gyakorlás a franezia társalgásban. ... _ ... Heti óraszám : 4.
6. Számtan. Gyakorlati s fejbeli számolás. — Ismétlése a tanul
taknak. Vegyes számok, tizedes törtek, arányok, a tizedes rendszer, mér
tékek, súlyok s más a kereskedelemben használt rendszerek.
Heti óraszám : 3.
7. Természetrajz, a) A növénytanból : a Hellasban termő főbb
növények általános meghatározása, b) Az állattanból : Az emberi test
s a gerinczes állatok csontvázának s főbb szerveinek leírása. A természet
rajz elemei. _ ... _ ... _ ... ... ... Heti óraszám : 2.
8. Szépírás. ... _ _ _ ... _
Heti óraszám : 3.
9. Rajz. Ugyanazon gyakorlatok folytatása. Egyszerrű térrajzok.
Heti óraszám : 2.
10. Testgyakorlat............................. . ... Heti óraszám : 2.
Összesen heti óraszám : 33.I.
III. osztály.
1. Hellén nyelv. Xenophon Kyros Anabasis-ából tisztán történeti ré
szek és buzdító beszédek. Ugyanazon író ,Aponmemoneumata‘-jábólProdikos meséje Heraklesről, Isokrates buzdító levele Demonikoshoz, Plutarchos
,Párhuzamos életrajzaidból Themistocles, Aristeides, Agis és Kleomenes. — A nyelvtanból a szófejtésben az előbb tanultak főbb pontjainak
ismétlésével. Rövid mondattan alkalmazással. Helyesírás-gyekorlatok s
föladott mondatok tiszta görögre való tétele (içeXhjvtotq Ttporáascov).
Heti óraszám : 8.
Újabb görög prózaírók s költők műveinek olvasása. Az olvasmá
nyok kibővítése s leírása otthon, köztük ügyiratok is.
Heti óraszám : 2.
2. Vallástan. O-hitű keresztény hittan ( ’Op&éâoÇoç ypwriavixr)
xanj'/yjatq)__ ... ... _ ... ... _ ...
Heti óraszám : 2.
3. Földrajz. Az előbbi osztály tárgyának ismétlése és tovább ter
jesztése. Ázsia és Afrika földrajza. Gyakorlás térképrajzolásban.
Heti óraszám : 2.
4. Történelem. A görög nemzet története Nagy Sándorig.
5. Franezia nyelv. Tüzetesebb ismétlése és kiegészítése az alak-
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tannak s a mondattan elemei alkalmazva egyszerű mondatokon és gya
korlatokon, a minőket a tanulók francziául írnak a tanító diktálta görög
szöveg után. Gyakorlás a franczia társalgásban. Prózaírók s költők mű
veinek értelmezése.
_ ... ................ . ... Heti óraszám : 4.
6. Számtan. A tanultak ismétlése s a számítás-módszerek.
Heti óraszám : 4.
7. Mértan. Meghatározások. Egyszerűbb mértani idomok alaprajza
azok gyakorlati fölmérésével. ... ... . . . _
Heti óraszám: 1.
8. Természetrajz. A II. osztály anyagának ismétlése s kibővítése.
a) A növénytanból: az alaki rész (цор<ро).оу1а), a Linné-rendszer, és az
általános rész, a sejttan (то (poatxóv). b) Az állattanból : a physiologia
s anthropologia elemei. Allatrendszerek. ... ... Heti óraszám: 2.
9. 2'ermészettan. Alapvonalaiban. ... ... Heti óraszám : 2.
10. Rajz. Szabad idomrajzolás egyszerű gipszmintákról. Az emberi
test. A fényárnyékolás alaptörvényei. . . ...
Heti óraszám : 3.
11. Testgyakorlat.
.......... ... .......... Heti óraszám: 2.
Összesen heti óraszám : 34.
IV. osztály.
1. Hellén nyelv. Xenophon Hellenika-ja s Apomnemoneumatajából szemelmények ; Isokratestől : rtpóq StxoxXéa, \cxox).fjq, eúayópag ;
Lysiastól : ’Ennátpioa,. Lukianos terjedelmesebb párbeszédei közül pl.
Xáptuv, Xexoofiavrela v. KavázXooq olvasása. Xenophon Anabasis-ából a
IV—VI. könyv. Az alak- és mondattan gyakorlati alkalmazása.
Heti óraszám : 8.
Otthon készített föladatok és fejtegetések átvizsgálása.
Heti óraszám : 2.
2. Vallástan. Keresztény erkölcstan. ...
Heti óraszám: 1.
3. Földrajz. Amerika s Ausztrália. Az egész földrajz átnézető. Tér
képrajzolás.
. ... ......... ........ ... ... ... Heti óraszám : 2.
4. Történelem. A hellén nép történetének folytatása a rómaiak
által való meghódításáig. A rómaiak története. A byzanczi birodalom
története Justinianus uralkodásának végéig._
Heti óraszám : 3.
5. Franczia nyelv. A mondattan folytatása, írásbeli gyakorlatok.
Gyakorlás a franczia társalgásban. Franczia művek magyarázata. Vol
taire Charles XII. vagy Fénélon Télémaque-jának olvasása.
Heti óraszám : 5.
6. Számtan. Elméleti számtan................ . Heti óraszám : 5.
7. Mértan. Síkmértan. Alapfogalmak és meghatározások. Egyenes
vonal. Sík. Kör. Szögek. Párhuzamosok. Egyenes vonalú idomok. Három
szögek egyenlősége. Egyenlőtlenségi viszonyok. A függőleges és a ferde
24s'
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vonalak ; a derékszögű négyszögek. A kör viszonya az egyeneshez. A kör
viszonya körhöz. A kör húrjai. Körbe írt szögek. A mértani analysis és
synthesisre vonatkozó föladatok. Mértani idomok s azokra vonatkozó föl
adatok megoldása.
Heti óraszám-: 2.
A mértan befejezése után algebrai számolás s algebrai törtek.
8. Természetrajz. A tanultak ismétlése s kibővítése, a) A növény
tanból : a növények anatómiája s physiologiája ; rendszeres növénytan.
b) Az állattanból : az I. rendről bővebben, a többiről röviden.
Heti óraszám : 2.
9. Rajz. Szabad tervrajzolás gipszöntvények után. Az emberi test
tagjainak vázlata öntvények után. Műépítészeti ékítmények.
Heti óraszám : 2.
10. Mértani alaprajzolás. ... ... ...
Heti óraszám: 1.
11. Testgyakorlat. _ ... ... ... ...
Heti óraszám : 2.
Összesen heti óraszám : 35.
V. osztály.
1. Hellén nyelv. Thukydidesből a hozzáférhetőbb históriai részek
s a vezérek buzdító beszédei, mint pl. II, 11. 87. 89; III, 9. 30; IV, 10.
17. 59. 85. Isocratestől a Panegyrikos v. Areopagitikos ; Lysias beszéde
Agoratos ellen s Aristophanes kincseiről. Homeros Odysseia-ja a II. fél
évben hetenkint háromszor. Arrianostól Sándor ázsiai hadjáratának s
Xenophontól a Lovaglás mesterségének olvasása. A mondattan befejezése
ismétléssel. ... .................. ...
.......... Heti óraszám : 8.
Otthon készített föladatok s fejtegetések vizsgálata.
Heti óraszám : 2.
2. Vallástan. Egyháztörténelem. ... ...
Heti óraszám : 2.
3. Földrajz. A hellén szárazföld és Kis-Azsia földrajza. Térképrajzolás. _ ... ... _ _ _ _ _ _ Heti óraszám : 2.
4. Történelem. A közép- s újabb kor története a reformatióig
(oé'/ft c zrjg уетарр ’/ânlaewci), terjedelmesebb tárgyalásával a byzanczi
birodalom történetének egész Konstantinápoly elfoglalásáig.
Heti óraszám : 3.
5. Franczia nyelv. A tanítás ezen osztályban s a felsőbbekben
franczia nyelven foly. Nyelvtan. Házi föladatok s írásbeli gyakorlatok,
melyeket a tanulók a tanár diktálta görög szöveg után francziául Írnak.
A franczia beszéd gyakorlása. Olvasás Voltaire-bői (Siècle de Louis XIY.)
vagy Montesquieu-böl (Considérations sur les causes de la grandeur des
Romains et de leur decadence) vagy Bernardin de Saint Pierre, vagy
Flórián meséiből. .:. _ ... ... ... ...
Heti óraszám : 5.
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6. Mértan. Síkmértau. A mértani területok mérése. Derékszög mé
rése. Egyenesvonalú idomok átalakítása derékszögekké s azok mérése.
Különféle alkalmazások. Négyszögek s derékszögű idomok közötti egyen
lőség. Számtani alkalmazás. Arányok és analógiák. Hasonlóság. Szám
tani alkalmazás. Szabályos sokszögek. A kör mérése. A megközelítőleges
szám megtalálása. Szögek mérése. Számtani alkalmazás.
Az algebra alkalmazása a geometriában.... Heti óraszám : 3.
7. Algebra. Ismétlés után I. fokú egyenletek, egyenlet-rendszerek,
a tört vagy negativ kitevőjű hatványok törvényei, a gyökök közös töb
bese és közös osztója, a haladványok és logarithmusok.
Heti óraszám : 3.
8. Természettörténelem. Növény- és állattani földrajz ; az ipar és
kereskedelem tekintetében hasznos növények és állatok bővebb tárgyalása.
Heti óraszám : 2.
D. Rajz. Fejek alaprajza minták után. A prooptika elemei. Mértani
alaprajzolás. _ ... ... ... _ ... ... _ Heti óraszám : 3.
10. Testgyakorlat. ... ... ... ...........
Heti óraszám : 2.
Összesen heti óraszám : 35.V
I.
VI. osztály.
1. Hellén nyelv. Thukydidesből a bevezetés s a nehezebb történeti
részletek, mint a halálvész, a siciliai események stb. s azonkívül a nép
hez intézett beszédek. Platóntól : Apologia, Kritón, Euthyphrón. Demosthenestől (a II. félévben) : az olynthosi s Fülöp elleni beszédek. Az Ilias
egész éven át kétszer hetenkint. Olvasás Herodotosból.
Heti óraszám : 10.
2. Történelem. Az újabb kor történetének folytatása a franczia
forradalomig s azzal együtt a művészet és művelődés tanítása az újjá
születéstől (dvuyéwrjaceí) a XVIII. század végéig.
Heti óraszám : 3.
3. Franczia nyelv. A nyelvtan folytatása francziául. Olvasmány:
Bossuet (Oraisons funèbres), Rousseau (Oeuvres lyriques), egy tragœdia
Racine-től (Athalie, Iphigenie) vagy Corneille-től (China, Polyeucte).
Heti óraszám : 4.
4. Rajzoló mértan. Stereometria. ... .. Heti óraszám : 4.
5. Algebra. A határozatlan I. fokú egyenletek megfejtése s a többi
rész végig ... ............... . ... .
.
. Heti óraszám : 3.
6. Természettan. A testek általános tulajdonságai. Erők és moz
gás. Nehézség. A szilárd, folyékony és légnemű testek. A hő (s azzal
.együtt a meteorologia).
... .................. ... Heti óraszám : 3.
7. Chenlia és ásványtan. Általános része a chemiának ; chemiai
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tünemények és azok törvényei. Különös rész ; ásványnemek s azok vegyí
tése. Gyakorlatok. — Az ásványtanból : Az ásványok ohemiai s physikai
tulajdonságai. A jegecztan elemei. A főbb ásványok tulajdonságai a chemiai kapcsolatokban (vegyületekben). ... ...
Heti óraszám : 3.
8. fíajz. Szabad alaprajzolás régi szobormű-minták után. Mértani
rajz.... _ ... _ _ ... ................. ... Heti óraszám: 2.
9. Fegyvergyakorlat. _ ... ...........
Heti óraszám: 2.
Összesen heti óraszám : 34.
VII. o sztá ly.
1. Hellén nyelv. Sophokles vagy Euripides egy drámájának s
Thukydides még nem tárgyalt beszédeinek (a néphez = örjjirjyoplac) fej
tegetése. Homeros Ilias-a-s Odysseia-jából nem tanult énekeknek s Plutarchos párhuzamos életrajzainak olvasása.
... Heti óraszám : 6.
Házi föladatok s dolgozatok megvizsgálása. Heti óraszám : 2.
2. Földrajz. Kosmographia. Bevezetés. A föld. A nap. A föld for
gása a nap körül. A hold. A bolygók. Az üstökösök s hulló csillagok
Az állócsillagokról különösen. Naptár.... ... ... Heti óraszám : 2.
3. Történelem. Európa története a franczia forradalomtól a leg
újabb időkig, a görög fölkelés részletesebb tárgyalásával.
Heti óraszám : 2.
4. Számtan. Az elméleti számtan ismétlése. Heti óraszám : 3.
5. Franczia nyelv. Verstan ; prózaírók és költők olvasása : Boileau,
Lafontaine (Fables), Molière (Avare, Misanthrope), Villemain (Cours de
littérature du dix-huitième siècle), Guizot (Histoire de la revolution
d’Angleterre), A. Chenier (La jeune captive, La Tarentine), V. Hugo
(Odes. Les orientales). ... .......... ... ........... Heti óraszám : 4.
6. Rajzoló mértan. A geometria főbb részeinek ismétlése. Görbék r
ellipsis, hyperbola, parabola, csigatekerület (êhç). Heti óraszám : 3.
7. Algebra. Ismétlés a számtan ismétlésével együtt.
8. Leiró mértan. Czél. Az előadások módszere. Az egyenes pont
jainak meghatározása. Az egyenes vonalak alapfeladatai. Különböző
határokkal jelölt síkok. Segédvonalak. Függőleges egyenesek és síkok.
Egyenesek és síkok szögei. Háromszögekre vonatkozó föladatok.
Heti óraszám : 2.
9. Természettan. Delejesség. Villanyosság. Az akustika s optika
mathem. alkalmazással. ... ... .......... ...
Heti óraszám: 3.
10.
Chemia s Ásványtan. Chemia ; a sz6rvtelen rész folytatása.
A fémek főbbjei s azok összeköttetései. Gyakorlatok az elemmérésben.
Az ásványtan folytatása. ... _ ... _ _ Heti óraszám : 3.
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11. Rajz.............. .............................. ..
Heti óraszám : 1.
12. Fegyvergyakorlat.................... ... ... Heti óraszám : 2.
Összesen heti óraszám : 33.
* * *
A Aúxeeov Hl. oszt. végbizonyítványa épen olyan értékű, mint a
hellén iskoláké ; a VII. oszt. végbizonyítványa is megadja mindazon
jogokat, a miket a gymnasiumé, kivéve, hogy nem lehet vele beiratkozni
az egyetem (navemarrj/uov) philosophiai iskolájának philologiai ágára,
sem a jog- és vallástudományi iskolájába.
A ki gymnasiumba akar áttérni, annak épen azon osztályba lehet
ugyan beiratkozni, melybe a .lújreíov-ban jogosított volna, de előbb az
alsóbb osztályok hellén és latin nyelvi anyagából sikeres vizsgálatot
kell állnia.
A Aúxeeov igazgatója 500 drachmát húz havonkint fizetésül.
Ilyenné kinevezhető az, a kinek a természettanból vagy mennyiségtanból
bölcseletdoktori oklevele, vagy külföldi külön iskolától a természettani
vagy mennyiségtani tudományok valamely ágára képesítése van s mint
tanár a felsőbb mennyiségtani vagy természettani tudományokat taní
totta a nemzeti egyetemen, vagy pedig három évig a katonai vagy ten
gerészeti iskolában [1886. okt. 6. kormánytanácsi rendelet.]; továbbá
olyan is, a ki mint gymnasiumi igazgató öt évig működött [1889. júl.
26. kormánytanácsi rendelet.].
A hellén iskolák s gymnasiumok első szervezetével együtt azok
tanítás-tervét is bemutattam már. Az azonban az újabb időkben néhány
módosítást szenvedett, első ízben 1884-ben, majd 1885-ben s végre
1886-ban is. Attól fogva 1893-ig változás nem következett be a terveze
tet illetőleg. Amaz utolsó módosítás alapján csak az egyes osztályok tár
gyainak heti óraszámukkal való táblás kimutatását adom ugyan, mert az
nagyjában mégis csak megegyez az 1836. évi szervezettel vagy némely
részben a Rapßuxecov tárgyainak tanítás-tervével : mégis szükségesnek
tartok néhány, a főbb tárgyakat illető változtatásról is számot adni,
hogy a fejlődésről s a mai állapotról az érdeklődők helyes fogalmat alkot
hassanak maguknak.
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Az egyes tárgyak, osztályok s heti órák száma szerint :
Hellen isk.

Gymnasium

Tantárgyak

Összesen
I. II. III. I. II. Hl. IV.

1. Hellén nyelv — ... ... ... ... 12
Vallástan . . . _ ... ... ...
2
Mennyiségtan ... ... ... ... ... 4
Természetrajz
_ _ ... ...
2
5. Földrajz ... ... ... ...
Történelem . . . ... ... ... ...
2
Kísérleti természettan ... ...
—
Kosmographia ... ... ... ...
Latin nyelv . . . ... ... ... ... !
10. Frauczia nyelv ... ...
. ...
Természetrajz... ...
. . ... ... —
Bölcselettan... ... _ ... ...
Szépírás és rajz (Ill-tól csak szépírás) 3
Testgyakorlat (VI-VII. kát. gyakorlatok) 3
28

11 11 12
2 2 2
3 3 3
2 2 2
2 2 —
2 3 3
_
— —
— 3
3 2
— —
2
3

3
3
2

1 —
3 3

12 12 12
2 1 —
4 4 3
— —
— —
3 3 3
3 3
2
—
4 4 4
3 3 3
2 — —
1 1
— —
3 3 3

82
11
24
8
4
19
6
2
18
17
4

2
6
21

30 32 33 33 34 34

A hellén nyelv itt is, mint minden tervben első helyen áll. A hel
lén iskolai I. osztály anyaga : Válogatott darabok magyarázása a) Aisopos
meséiből, b) Apollodoros ,Bibliotheka‘-jából, c) Plutarchos ,Apoplitegmatá‘-iból, d) Diogenes Laertes életrajzaiból stb, mint a liapßaxecov-ban.
Heti óraszám : 8.
Újabb hellén prózaírók és költők műveinek olvasása.* A tanultak
bővítése. Az irodalmi nyelv kifejezésmódjainak gyűjtése és összekapcso
lása szóval és a táblán. Költemények betanulása és szavalása.
Heti óraszám : 4.
A II. osztályé : Xenophon Anabasisából kiszemelt részek (mennyi
ségre 40 oldal) magyarázata. Minden szó jelentésének, minden mondat
és minden szakasz értelmének fejtegetése. Nyelvtan. Az alaktan ismét
lése, azután elemzés és szófejtéstan ; a mondattan elemi szabályai.
Helyesírási gyakorlatok.
_ ... ... ... ... Heti óraszám : 9.
Újabb görög prózaírók és költők olvasása. — A grammatikai sza
bályok alkalmazása a régi s a mostani irodalmi nyelv alaktanában levő
:: Mind ezen, mind a többi osztály új-görög olvasmányait az 1884.
jiinius 23-diki min. rend. részletezi.
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különbségek kimutatására. Egyszerű leírása valamely tárgyalt új-görög
darab kivonatának otthon a tanító kijelölése szerint. Költemények be
tanulása és szavalása.
... ... ... ... ...
Heti óraszám : 2.
III.
osztály. Kiszemelt részek tárgyalása a Kyropaideia-ból, Plutarchos Életrajzaiból a Themistoklesé vagy Aristeidesé. (Mennyiség 40
oldal a Teubner-féle szövegkiadás szerint.) Grammatika ismétlése, szófejtéstan terjedelmesen, a mondattan elemei. Helyesírási gyakorlatok s
egyszerű föladatok.
... ...
... ... .
Heti óraszám : У.
Újabb görög költők és prózaírók olvasása.
Az ismeretek kiter
jesztése, a grammatikai szabályok alkalmazása, mint a H. osztályban.
Költemények betanulása és szavalása. ... ...
Heti óraszám : 2.
A gymn. I. osztályban : Xenophon, Isokrates. Lysias, Lukianos. —
Xen. ,Apomnemoneumata‘. — A H. félévben : Isokr. itpos Scxox'/.éa,
Xtxox/.fjç, ’Apyiâa/ioç, пере ù /гг^7fi. Eàayôpaa,, W.araïxôç, Lysiastól :
хата ’Iáiатогтоеуоид, Arjßoo xarahjoetog finol.oyia, tinep /1lavrcd-éou,
xazà Xrxouâyo’). Опер reôi) \lpioTO<pàvouç ургрихтаы, хата. 'Ayopùxoo
перс toô àdwàroi). (Mennyiségre nem kevesebb 80 oldalnál a Teubnerféle szövegkiadás szerint.) —- Xenophon Anabasisának, Lukianos halotti
párbeszédeinek, az ’Kvónuiov V«pto'j vagy az 'F.ntoxonoijvteg olvasása.
A grammatika alkalmazása. Mondattan alkalmazva.
Heti óraszám : 10.
Föladatok és fejtegetések.
............... .
Heti óraszám : 2.
II. osztály. írók : Thukydides, Lykurgos, Isokrates, Homeros,
Arrianos, Lukianos. Thuk.-ből: tisztán történeti részek. — Isokr.-bői:
llavrjyitpexóg, ’АреопауетсхОд. — Lykurgos Leokrates elleni beszéde. —Homeros Odysseia-ja a II. félévben hetenkint háromszor. (Mennyiség 90
oldal.) Arrianos N. Sándor hadjárata ; Lukianostól Demonax, Auacharsis, Timon és Nigrinos életrajza. Az alak- és mondattan alkalmazása.
A mondattan folytatása és befejezése az I. osztályban tanult rész ismét
lésével. A görög irodalomtörténet elemei.... ... Heti óraszám : 10.
Házi föladatok. A tanár a társalgásban használatos mondatokat
diktál s azokat a tanulók egyenest régi görögre írják át.
III. osztály. írók : Thukydides, Demosthenes, Platon, Homeros,
Herodotos. — Thuk.-ből : a népnek tartott beszédek (bryvTfyopiat). —
Dem.-től : az olynthosi beszédek s a Philippikák, a koszorúról. Chersonesosról, békéről s a Leptines elleni beszéd. —- Platóntól : Apologia, Kriton, Laches, Charmides. — Homeros Iliasa. (Mennyiség legalább 100
oldal.) — Herodotosból szemelvények. — A görög irodalomtörténet
elemei................................. ... _ ... ...
Heti óraszám : 10.
Föladatok s azok megfejtése otthon. Görög író egyszerű a tanár
tól körülírva diktált szövegének közvetetlen átírása a tanulóktól a régi
nyelvre. ... .................. .......... ... ... _ Heti óraszám : 2.
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IV.
osztály. írók : Thukydides, Plafon, Sophokles, Euripides,
Theokritos, Homeros, Plutarchos. — Thuk.-ből : a halotti beszéd. —
Platon : Gorgias és Protagoras. — Az egész éven át hetenkint kétszer
dráma (két Sophoklesi vagy egy Sophoklesi, egy Euripidesi). — Theokritostól idyllek válogatva. -— Az Ilias és Odysseia nem olvasott énekei s
Plutarchos párhuzamos Életrajzai. A görög irodalomtörténet elemei.
Heti óraszám : 10.
Gyakorlatok mint az előbbi osztályban. _ Heti óraszám : 2.
A hellén nemzeti érzésnek s a régiség tiszteletben tartásának meg
világítására érdekesnek tartom itt közölni Christopulos vall. és közokt.
minister 1857. aug. 12-dikén kelt rendeletét :
,Az írásbeli gyakorlatok a legfőbb s egyedül biztos eszköz vala
mely nyelv teljes elsajátítására. írás nélkül elenyésznek mind a szárnyas
mondások (insa nzepósvza), puszta elméletek, ez az elvont (aizpaxrov)
és lelketlen munka. Ha azonban így áll a dolog általában minden nyelv
vel, sokkal inkább a mi őseinkével, azzal a szövevényessel (noXonlóxoo),
a leggazdagabbal ( tz).o >toiwzárqs) és legkiképzettebbel (ao<pcozázrjg). Ezt
tudva, a mi uralkodónk is igen nagy jelentőséget tulajdonított az írásbeli
gyakorlatoknak, midőn azok alakjára és módjára nézve a 1836. évi tör
vény különböző fejezeteit szentesítette.*
Itt idézi ama rendelet idevágó pontjait, melyek végrehajtását —
úgymond — szerencsétlenül elhanyagolták. A tanárok nem fordítanak
elég gondot a gyakorlatok javítására. Kötelességükké teszi az igazgatók
nak, ügyeljenek, hogy a tanárok betüszerint alkalmazkodjanak a rende
lethez, írassanak hellén dolgozatot minden héten, vigyék haza s nyugal
masan igazítsák ki mind, vagy — ha a tanulók száma túlságos — legalább
legnagyobb részüket válogatva, az előadás óráján tegyék meg mindegyikre
észrevételüket, illesztessék rájuk a tanulókkal a grammatikai szabályokat
s így tanítsák őket a szép hellén beszéd művészetére (zrjv zfj<s é/J.rjViiajç
xa/.ÁtETiziaq zéyvrjv). A rendelet végrehajtásának s az által a fokozatos
haladásnak biztosítékául küldje el minden hat héten a ministeriumnak
minden osztály hellén gyakorlatai közül azokat, melyek a tanártól a há
rom legelső fokozatot kapták.
,Nálunk a hellén* — folytatja — ,nem csupán az a régi nyelv,
melyet minden művelt embernek hasznos ismernie ; önönmagunk nyelve,
a melynek minden előtt illik, hogy birtokosai legyünk ; a mi kincsünk,
nagy és legyőzhetetlen alapja a mi nemzetiségünk. Minthogy egy franczia
vagy német gymnasiumból kikerült ifjak tisztán és szépen (yaptévzœçt)
írnak nyelvükön a nélkül, hogy szükségük volna még tovább az egyete
meken való tanulására is, úgy a mi ifjaink is, a kik gymnasiumainkból
kikerülnek, illik, hogy szabatosan és ékesen írjanak a hellén nyelven, a
mely egyedüli mód a társalgás kiterjesztésére és szabályozására. Ezért a
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mi uralkodónk gondja, a kormány fáradozásai, a tanítók buzgalma nem
hiányzottak soha a régi hellén nyelv után való törekvésre nézve, épen
azon czélból adtak mindenkor elsó'séget gymnasiumainkban a hellén
tudományok tanításának. Hanem ama nehézséggel szemben, melylyel a
hellén nyelv mélyreható megtanulása jár, másrészről az annak ismereté
ből ránk háramló kiszámíthatatlan haszonért tartozunk mindnyájan
szüntelenül sokszorozni tevékenységünket. De különösen maguk a hellén
nyelv tanárai működhetnek e czél elérésére, ha utánozván a nemzet
régibb tanítóit, folytonosan s egyszersmind buzgón gyakorolják tanítvá
nyaikat a hellénül való írásban.1
*

*

*

Latin nyelv. 1) Hellén iskola. III. osztály. Olvasás, írás, az olvas
mányból mondatok értelmezése. A nyelvtanból alaktan a szabálytalan
igék kivételével. — 2) Gymnasium. I. osztály. Cornelius Neposból sze
melvények értelmezése. (Mennyiségre nézve legalább is húsz oldal a
Teubner-kiadás szerint.) Nyelvtan a szófejtéstanig. írásbeli gyakorlatok.
Szavak és mondatok betanulása. II. osztály. Caesar hélium Gellicum-a, és
civilé-je, а П. félévben Phaidros is. (Mennyiség 25 oldal.) Nyelvtani
ismétlés. Szófejtéstan, prosodia, a mondattanból az esettan. — III. osz
tály. írók : Livius, Sallustius, Cicero, Ovidius. — Liviusból : I-—VI. és
XXI—XXVI. kötet. Sallustiusból : a bellum Catilinarium. Ciceróból :
in Catilinam I. és H., in Verrem IV. s. de signis, pro Sulla, de lege
Manilla, pro Archia poéta. — Ovidius Metamorphosis-aiból szemel
vények a II. félévben. (Mennyiség legalább 40 oldal.) Mondattan folyta
tása és befejezése, a II. osztályban tanult rész ismétlésével. írásbeli
gyakorlatok. — IV. Osztály. írók : Cicero, Tacitus, Vergilius, Horatius*
Ciceróból : pro Sestio, Philippicae I. II., pro Milone, pro Murena, pro
Ligario. Tacitustól : Vita Agricolae. — Vergiliusból : Aeneis (,Alvetáq‘) . —
Horatiusból válogatott ódák. (Mennyiség legalább 50 oldal.) Olvasás
Lhomond ,De viris illustribus urbis Ilomae‘ czírníí művéből. Föladatok.
F) B eírás és v iz sg á la to k .
(Az 1891. évi április 12-dikén kelt min. rendelet s az április 14-én kibo
csátott útmutató rendelkezések nyomán.)

1. Gymnasiumok.
a) Beírás és vizsgálatok.
1.
§. A beírás szept. 1—20. tart, azontúl a hó végéig csak olyanok
írhatók be, a kik késedelmüket kellőképen igazolják ; mulasztásaik azon
ban a júniusi vizsgálatoknál a 44. §. szerint számítódnak be.
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2. §. Szept. 30-dikán túl csak a következő esetekben engedhető
meg a fölvétel : a) valamely osztály vagy az egész gymnasium megszű
nése esetén, b) lia valamely tanulót egész iskolai évre kizárnak valamely
gymnasiumból ; de ez esetben nem vehető föl ugyanazon város más gymnasiumába, c) betegség esetén, a mit két orvos esküvel bizonyít az I. fokú
bíróság előtt (ivo'mcov zoo izpwzodixelou) vagyis a gymnasiumi szék
előtt, vagy ha ilyen nincs, a békebíróság előtt, d) a katonai vagy állami
hivatalt viselő szülők vagy gyámok áthelyezése esetén ; ezt a viszonyt
azonban tanuló és áthelyezett között a gymn. igazgatója saját hitelével
erősíti. A két utóbbi esetben azonban a .minisztérium adja meg az enge
délyt a beírásra, a dolognak a hivatalos lapban való közzététele által a
két orvos bizonyításának vagy az igazgató hiteles tanúságának megemlí
tésével. Az átíratkozás minden esetében tartozik a tanuló bizonyítványt
hozni magával az igazgatótól s az iskolalátogatásról a tanulás kezdetétől
az átírás idejéig, melyben az okot is megjelöli, a mi miatt a bizonyít
ványt kiadja.
3. §. Ha valamely osztályba már 45 tanuló iratkozott be s a város
ban másik gymnasium is van, az igazgató megszakítja a beírást addig,
míg abban is betelik az illető szám s erről való hivatalos értesülése után,
vagy ha nincs másik gymnasium, elfogadja ugyan a jelentkezőket a jel
zett számon fölül is, de az osztály részekre (тцгщата.) osztását illetőleg
fölterjesztést tesz a minisztériumhoz.
4. §. A fölvételi vizsgálatok (a: eiatTíjpcoi izszáascq) az I. osz
tályba, s a rendes vizsgálatok (ас xazazaxzTjpcoi izszáascz) szept. 20-ig
tartanak. Ez a határidő a tanártestület megállapodásához képest a hó
végéig is terjedhet."1A fölvételi vizsgálatra jelentkezőket megvizsgálják a
hellén nyelvből és mennyiségtanból írásbelileg, azonkívül dolgoznak ki
valamely rövid elbeszélést a vizsgáló tanár előleges elbeszélése után ;
szóbelileg minden tárgyra kiterjed a vizsgálat. A rendes vizsgálatra
jelentkezők mind írásbeli, mind szóbeli vizsgálatot minden tárgy
ból tesznek.
6.
§.*** Szeptemberben tesznek végző vagy fölléptető vizsgálatot
(rt dzohjzrjptoq rj Ttpoßcßaazr^ocoz êçézaatç) a tanári szék határozata
alapján, a) a kik eléggé igazolt ok vagy b) a kik orvosi esküvel bizonyí
tott betegség folytán zárattak ki a júniusi vizsgálatokról.
* Fölvételi vizsgálatot az tesz, a ki hellén iskolából gymnasiumba,
rendest, sl kik valamely magánintézetből jönnek vagy magán úton végeztek
egy vagy több osztályt s képességükhöz képest valamely osztályba való soro
zásukat kívánják. Végző vizsgálat a gymnasiumnál a mi érettséginknek felel
meg, a fölléptető pedig az osztály-vizsgálatunknak.
** Az 5. § lényegtelen, valamint a többi mellőzött § is.
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A kinek szeptemberre megengedték a vizsgálatot, de nem jelen
meg rajta, a tanári szék határozata alapján megvizsgálható júniusban ;
de ha akkor sem jelen meg, ismételnie kell az osztályt. Ha a szeptemberi
vizsgálaton valaki egy tárgyból — a hellén nyelvet kivéve — megbukik
is, azért a tanártestület határozatára följebb léphet.
7. §. A tanítás szept. közepén, vagy a hol a vizsgálatok miatt lehe
tetlen, szept. végén kezdődik.
8. §. A tanulók téli vizsgálatai a gymn. három alsóbb osztályában
csak írásbeliek s kezdődnek és tartatnak a sajtevés hetében (à'/roç ríj§
é fid o /iá d o Q nÿs r u p o i p á j o j = a quinquagesima hete, húshagyó hete).
Megelőzőleg tíz napon át ismétlés tartandó. A vizsgálat tárgya az egész
évi anyagnak a fele. Az eljárás olyan, mint a júniusi vizsgálatoknál,
csakhogy a féléviek csak írásbeliek s versenyként folynak a tanító s egy
vagy két igazgatótól kijelölt tanár fölügyeletével.
Mindegyik tárgyból megállapítják a középfokozatot az írásbeli
vizsgálatokból összevetve a havi vizsgálatok fokozataival s bejegyzik még
a H. félév első hetén belül egy erre való jegyzékbe. Az egyes fokok alá
írják az I. félévi mulasztások számát.
A ki a téli vizsgálaton meg nem jelen, elmaradásának kellő igazo
lása után a II. félév első tíz napján belül új határidőt kap vizsgálatra ; a
ki azonban ekkor is elmarad, vagy pedig már az elsőről elmaradását sem
képes igazolni, kizáratik a júniusi vizsgálatokból s ha szeptemberben
vizsgálatot áll, a szerint nyeri minősítését.
9. §. A fölléptető s végző (tulajdonkópen elbocsátó) vizsgálatok
rendesen júniusban vannak és pedig előbb a fölléptetők. — A melyik
gymnasiumban a vizsgálandók száma százon túl nem terjed, június
utolsó tíz napján kezdődnek a vizsgálatok, a hol százon fölül, de 150-en
alul vannak, ott június második tíz napján, a hol pedig a 150-et is meg
haladja, június első tíz napján.
(Folytatjuk.)

(Arad.)
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ÉVI JELENTÉS
az orsz. közoktatási tanácsnak 1893—94-ik tanévi működéséről.
Munkásságunk, melynek alább felsorolt adatai a most végződő
tanév idejére terjednek ki, ismét felölelte oktatásügyünk egész körét.
Mind a középiskolák mind pedig a népoktatási intézetek oktatásügye
bőven szolgáltatott anyagot revisionalis munkálatok végzésére, administrationalis teendőkre, pædagogiai elméleti és gyakorlati kérdések fejte
getéseire, tárgyalásaira. Tárgyalásaink az oktatásügynek nemcsak elméleti
részeire terjedtek ki, hanem felölelték a testi nevelés különböző kérdé
seit is. Szemmel kisértük az egész ország mindennemű tanintézetének
tanítói eljárását, még pedig nemcsak a pædagogia követelményeinek
szempontjából, hanem az államiság igényeinek tekintetéből is, és nem
csak Írásbeli jelentések nyomán, hanem az ország különböző részeiben
mindennemű tanintézetekben a hely színén szerzett közvetlen tapasz
talatok alapján is. Munkálatainkba bele vontuk részint az alapszabá
lyainkban kifejezett jogosultságnál fogva, részint a vallás- és közoktatásügyi minisztertől időnként nyert felhatalmazás alapján az egész ország
oktatásügyének munkásait. Üléseinken többször részt vettek a tanácson
kívül álló meghívott szakférfiak, könyv- és tanszerbirálatainkban osztoz
tak a tanácstagokon kívül a főváros és vidék tanférfiai a legkülönbözőbb
iskolanemek és szaktudományok szerint. A tanács, mely magában fog
lalja az elméleti pædagogia, a tanügyi administratio s legnagyobb rész
ben a gyakorlati tanítással foglalkozó szakférfiakat, állandó összekötte
tésben állt az iskolával, nem elvont elméletek szerint teljesítette iskolaszervezeti, tantervi munkálatait, hanem figyelembe vette sőt kikérte a
gyakorlati tanférfiak, tanári testületek véleményét. Munkálkodásában
nem zárkózott el a tanügyi közvélemény nyilvánulásai elől, megérdemelt
figyelemben részesítette az oktatásügy javát czélzó eszméket, ha azok
nem is a tanácsban merültek fel először, és a saját álláspontjának, véle
ményének, megállapodásainak publicitását sem kerülte. Ha nem mutat
hat is fel a lefolyt év munkásságában nagyszabású alkotásokat, mert
hiszen nagyszabású alkotások nem egynéhány hónap tevékenységének
eredményei szoktak lenni, mégis mind a középiskolai mind a népnevelési
oktatásügy terén egy-egy oly fontosabb mozzanat domborul ki, melyek
az illető oktatásügyi csoport körében jelentékenyebb eszme képviselői s
messzeterjedő intézkedéseknek lesznek mozgatói.
A középiskolai oktatásügy körében a legfontosabb mozzanat volt
a tanács ez évi munkásságában az a sok és beható tanácskozás, melyeket
az egységes középiskola elvi sőt részletkérdéseinek megvitatására, tisz
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tázására fordított. A tanférfiakat, a szülőket, sőt mondhatni az egész
müveit közvéleményt évek óta foglalkoztató kérdés, hogy milyen leszen
a jövő középiskolánk, ma már annyira tisztázva van, hogy az egységes
középiskola vázát határozott vonásokban magunk előtt látjuk. Meg vau
vitatva tüzetesen, sőt ki is van jelölve az az alap, a melyre fel kell építe
nünk a jövő középiskoláját, megvan állapitva a tagozat, a melyek szerint
a középiskolai tanulmány felosztásra kerül. Ki van jelölve az elérendő
végczél, megvannak határozva a czél elérésére szükséges eszközök. Nem
sok az, a mi még hátra van, hogy hozzáfoghassunk a tanterv megállapí
tásához s majdan, ha sanctiót nyernek mindezen előmunkálatok, a nagy
szabású oktatásügyi reform életbeléptetéséhez.
A népoktatásügy körében kiemelkedő mozzanatot képez a lefolyt
év munkásságából az elemi tanítóképezdék tantervének elkészítése. Több
mint két évtizedre terjedő habozó, ingadozó munkásságnak vet véget a
czélt világosan megjelölő, a tanítás keretét pontosan meghatározó
képezdei tanterv, mely egyik leghathatósabb eszköze lesz oktatásügyünk
egyik legfontosabb részletének a tanítók képzése fellendülésének. Csak
az, a ki tudja, milyen állapotban van hazánkban a tanítóképzés, csak az,
a ki tudja, milyen intézetekben, milyen didaktikai készültséggel, milyen
taneszközök és tankönyvek használata mellett képezik a magyarországi
tanítók nagyobb számát, csak az méltányolhatja kellőleg az új képezdei
tanterv jelentőségét. Mi tudjuk az állami képezdék hiányait is, de láttuk
és ismerjük a nagyobbszámú felekezeti képezdék tanításának alacsony
színvonalát ; a tanács részéről kiküldött iskolalátogatók a hely színén
tapasztalták a magyar tanítók nagyobb része képzésének sajnálatos,
akárhányszor szégyenletes körülményeit, mi biztosan számítunk rá, liiszszük, sőt tudjuk, hogy az állami képezdék új tanterve jelentékenyen
emelni fogja a tanítóképzés ügyét, elő fogja segíteni alkalmas tanköny
vek készülését, maga után fogja vonni a felekezeti képezdék tanítási
színvonalának emelkedését.
Legyen elég a tanács munkásságának csak e jelzett két jelenté
kenyebb mozzanatát kiemelnem s folytatólag csak rámutatnom a végzett
nagyobb munkálatok sorozatára. A lefolyt tanévben készítettük el : a
szabályrendeletet az elemi nép- és polgári iskolák irásfüzeteinek készí
téséről, a kisdedóvóképezdékben használandó tankönyvek jegyzékét, a
középiskolai énektanításra való képesítés szabályzatát. Javaslatot tettünk
az alsó fokú kereskedelmi és iparos iskolák vallástani oktatásáról, a góth
betűk használatáról a leányiskolákban, a latin írásbeli vizsgálatok módo
sítása tárgyában, a kisdedóvóképző tanárok képzése és képesítése felől,
a heveuyfertőző kórok tanítása ügyében, a Lendl-féle természetrajzi
præparatorium felől, a kézügyesség tanításáról, a tauköuyvbirálatok
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módosítása tárgyában, a nevelőnőképzés ügyében, a tanítói oklevelek
kiállítása felől.
Jelentést tettünk : a tanító- és tanltónőképezdék vizsgálati ügyira-.
tairól és évzáró jelentéseiről, a német pliilologusok bécsi congressusáról,
a tornatanítók képzése- és képesítésére vonatkozó szabályrendeletekről.
Átvizsgáltuk : a tanítóképezdei igazgatói zárjelentéseket, a fiumei
államgymnasium módszeres értekezleti jegyzőkönyveit, a balatonfüredi
szeretetbáz vinczellérképezdéjének szervezetét, a kereskedelmi közép
iskolák zárvizsgálati ügyiratait, az alpestesi népiskolai gondnokság javas
latát az ismétlőkorú tankötelesek oktatásáról, a brassai román keresk.
középiskola vizsgálati ügyiratait, az állam vezetése és felügyelete alatt
álló összes középiskolák érettségi vizsgálati ügyiratait és évzáró jelen
téseit, a budapesti polgári iskolai tanítóképezde tantervét.
Indítványt tettünk a keresk. középiskolák tanárai részére szerve
zendő póttanfolyamok iránt, a Fekésliázy díjra pályázó liazai idegen
nyelvű könyvekről, a játékkönyv és irástanítási vezérkönyvre hirdetett
pályázatok eredményei felől.
Az elsorolt adatok meggyőző bizonyságot tesznek a tanácsnak
nemcsak állandó és folytonos munkásságáról, hanem e munkásság sok
oldalúságáról is, mely miként fentebb is megemlítém, kiterjedt oktatás
ügyünk egész körére a kisdedóvástól a tanárképzés és képesítés ügyéig.
Legbehatóbban foglalkoztunk a középiskolák oktatásügyével, a melynek
elméleti része csaknem teljesen benne volt munkakörünkben, de igen
nagy számmal fordultak meg a tanácsnál a népoktatási intézetek ügyei
is, főleg a tanító- és tanítónőképezdék előterjesztései a tanítás legválto
zatosabb kérdései felől. A szakiskolák ügyei közöl legtöbb jutott el hoz
zánk a kereskedelmi középiskolákéból, kevesebb az iparos oktatás köré
ből, melynek ügyei újabban az orsz. iparoktatási tanács körében intéz
teinek el. De azért még így is oly terjedelmes az orsz. közoktatási tanács
munkaköre, hogy alig érezhető teendőinek némi könnyítése az iparokta
tási tanács körébe utalt nem jelentékeny számú ügy csökkentésével,
sokat teljesíthetne az orsz. tanszermúzeumi bizottság is, mert meglehetős
kiterjedt munkásságra ad anyagot a közoktatási tanácsnak a taneszközök
megvizsgálása is, miként ezt az alábbi felsorolás — mely jóval kisebb a
múlt évinél — bizonyítja.
A lefolyt tanév alatt vizsgáltuk át : a Hölzel-féle intézet újabb kiad
ványait, Európa, Magyarország, és az Osztrák-magyar monarchia tér
képeit, a Gerold-féle Wandtafeln gyűjteményt, a Kerekes-féle iskolai
irkákat, a Gyöngyösy-féle geometriai átrakó léptéket, a Brunner-féle éá
Sziklai czégek kisdedóvói szemléltető eszközeit, a medgyesi ágost. gym
nasium térképeit, a Bossányi-féle kisdedóvói taneszközöket, a báró
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Scliilling-féle «Die Schädlinge des Obst- und Weinbaues» czímŰ művet
szemléltető képeivel, a Horvátli-féle térképvázlatokat.
Ezen sorozat alatt foglalom össze azokat a munkálatokat, a melyek
részben tán a tankönyvbirálatok közé volnának sorolhatók, de mert más
szempontok figyelembe vétele mellett történt megítélésük, mégis külön
említendők. Első helyen említem meg az államiság szempontjából át
vizsgált s tömegesen érkezett nemzetiségi intézetek tankönyveit, névszerint : az újvidéki gör. kel. gymnasium szerb tankönyveit, és a nagy
szebeni gör. kel. román képezde tankönyveit. Átvizsgáltuk ezeken felül :
az egyetemi nyomda régi kiadványait, a középiskolai ifjúsági könyvtári
jegyzék II. füzetét, az óvónőképezdei átdolgozott pályaműveket, a román
magyar és horvát-magyar szótárakat, a román középiskolák számára
lefordított magyar tankönyvek román kéziratait, a Weslőstliche Rund
schau füzeteit és a fiumei államgymnasium részére készült olasz-magyar
nyelvtant.
Az itt felsorolt munkálatokból külön ki kell emelnem a nemzeti
ségi intézetek tankönyveinek megbirálása alkalmával észrevehetően
feltűnő eredményt, melyet eléggé örvendetesnek lehet neveznünk, azt
1.1., hogy a nemzetiségi intézetek tankönyvei lassan-lassan mindegyre
kevesebb kifogásra szolgáltatnak tárgyat. Az újvidéki szerb gymnasium
ugyan még használ külföldi (belgrádi) tankönyveket, de mindegyre sza
porítja a jobb magyar tankönyvek fordításait, hasonlóképen örvendetes
jelenség, hogy a román gymnasiumok tankönyvei is folyton javulnak,
különösen az állami vezetés alatt állók állami támogatásban részesülnek
a magyar tankönyvek lefordításánál, csak az egyházi főhatóság alatti
román intézetek könyvei ellen van még gyakori és súlyos kifogás, itt is
több a népoktatási, mint a gymnasiumi tankönyvek ellen. Ezek között
még gyakran található államellenes tanokat hirdető, tendentiosus tar
talmú, külföldről importált mű, melyeknek kiküszöbölése érdekében
résen kell lennünk.
A mi a tanács tankönyvbirálati munkásságát illeti, erre vonatko
zólag a következő adatok nyújtanak kellő felvilágosítást. Eddig elintézett
tankönyvbirálat volt összesen 178 (tavaly 180), melyek a következőleg
oszlanak meg : középiskolai új mű volt 24 (tavaly 25), engedélyeztetett
közülök 19 (tavaly ugyanennyi), nem engedélyeztetett 5 ; új kiadású
középiskolai mű volt 42 (tavaly 39), ezekből engedélyeztetett 39 (tavaly
36), nem engedélyeztetett 3 (tavaly ugyanennyi), tehát összesen közép
iskolai mű megbiráltatott 66 (tavaly 64), ezekből engedélyeztetett 58,
azaz 87 % (tavaly 85 »/«),nem engedélyeztetett 8, azaz 13 % (tavaly 15%).
Miként az itt felsorolt adatok bizonyítják, a középiskolai könyvbirálatok
számadatai, valamint az új könyvek és új kiadások száma és a bírálati
eredmények is feltűnő közel állanak egymáshoz, oly kevés eltérés miiM agyar Pu-dngoRift. I I I . 6, 7.
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tatkozik a számadatokban, hogy a középiskolai könyvek terén a két év
adatai majdnem azonosoknak mondhatók.
Nem sokkal nagyobb az eltérés a népoktatási intézetek tanköny
veinél sem. Népoktatási intézetekre szánt új mű volt 34 (tavaly 26),
ezekből engedélyeztetett 17 (tavaly 16), nem engedélyeztetett szintén 17
(tavaly 10). Ezen rovatnál az eredmény még igen kedvezőtlen, mert azt
mutatja, hogy a népiskolai új könyvek 50 o/o-a nem engedélyezhető. Uj
kiadású népoktatási mű megbiráltatott 56 (tavaly 63), ezekből engedé
lyeztetett 48 (tavaly 55), nem engedélyeztetett 8 (tavaly ugyanennyi).
Összesen volt tehát népoktatási mű 90 (tavaly 89), ezekből engedélyez
tetett 65, azaz 72% (tavaly 79%), nem engedélyeztetett 25, azaz 28 .%
(tavaly 21 %), könyvtárak számára megbíráltunk összesen 7 művet (ta
valy tizenötöt), ezekből engedélyeztetett, illetőleg ajánltatott 5, nem 2.
Nemzetiségi tanintézetek számára a tömegesen érkezett könyveken kívül
volt összesen 15 (tavaly 14), melyekből engedélyeztetett használatra 10,
vagyis 75 %, eltiltatott 5, vagyis 25 %.
Ha a szorosabb értelemben vett iskolakönyvek bírálatainak ered
ményeit veszszük csak számba, azt találjuk, hogy a 156 (tavaly volt 153)
középiskolai és népoktatási intézetekre szánt tankönyv közül engedé
lyeztetett 123, azaz 78‘8 % (tavaly 82 %), nem engedélyeztetett 33, azaz
21 % (tavaly 18 %). Ha a megbírált összes iskolakönyvek számából le
vonjuk az új kiadású művek számát, azt látjuk, hogy 58 új műre 98 új
kiadás esik, ha tehát az új kiadások megbirálása nem követeltetnék, a
tankönyvbirálati munkásság körülbelül egy harmadára csökkenne ; de
sietek hozzátenni, hogy ez az eredmény csak látszólagos, mivel új ki
adású könyvek nagyrészt vagy lényeges módosításokon mennek át, vagy
igen sokszor más szerző dolgozza át, tehát mégis csak bírálat alá kell
venni őket, így a bírálati munkálat csak egy harmaddal csökkenne,
számszerint kifejezve olyan lenne a viszony mint 104: a 37-hez, vagyis
65%-át a könyveknek meg kellene bírálni és csak 35% maradna el.
Ez az eljárás pedig pénzügyi hiánynyal jár, mert az új kiadású könyvek
megbirálásával járó megtakarítások megszűnnek. Tehát a könyvbirálati
eljárás tervezett módosításával a bírálati költségek fedezetéről is máskép
kell gondoskodni.
Az elsorolt munkálatok tárgyalására tartottunk a lefolyt évben
50 ülést, még pedig 1 teljes ülést, 10—10 szakosztályit, .8 bizottságit és
21 elnökségit. Legtöbb ülésezéssel járt az egységes középiskolai és a
képezdei tantérvi munkálat, ezeken az üléseken vettek részt legnagyobb
számban a tanácson kívül álló meghívott szakférfiak.
A hírlapok és folyóiratok ez évben is megrendeltettek s állandó
használatban részesülnek, az évfolyamok rendszerint kötetbe foglalva, a
könyvtárban helyeztetnek el, a hol külön osztályt képeznek, s maga ez
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■a gyűjtemény igen értékesnek mondható. De örvendetes jelenségnek
kell mondanom könyvtárunk szaporodását, melyre a közoktatásügyi
kormány gondoskodása évről-évre jelentékeny rendkívüli dotatiót juttat.
Ez évben is 300 frtot köszönhetünk jóakaró gondoskodásának, mely
összegből kiváló becsű, értékes műveket szerezhettünk meg. Ekkéut
könyvtárunk lassan-lassan értékes szakkönyvtárrá fejlődik, melyben
alapvető pædagogiai elméleti szakmunkák lesznek, valamint együtt lesz
nek a tanügyi administratióra vonatkozó gyűjteményes művek. A tanács
széleskörű munkásságánál fogva sokféle beszerzésre leven szükség, a
könyvtárra fordítható összeg is sokfelé oszlik meg, azért egy-egy tudo
mányág, vagy az oktatás egy-egy iránya gazdagon még nincs képviselve,
de az elnökség törekvése, hogy lehetőleg minden ágához oktatásügyünk
nek legyenek segédeszközök, már eddig is figyelmet érdemlő könyv
tárrá fejlesztette gyűjteményünket. Legnagyobb szaporodást természe
tesen tankönyvgyűjteményünk mutat fel, melyben iskolanemek és szaktudományok szerint majdnem minden újabb tankönyv megvan, az állami
approbatió alá került kiadványok mind megtalálhatók könyvtárunkban.
Rendezésük, illetőleg jegyzékük czédula-catalogusba foglalása még foly
ton tart, mert ennek a munkálatnak végzésére csakis a tanévi szünet
idejét fordíthatjuk. Az irodai ügyforgalom ma már oly nagy, hogy nem
csak a könyvtár rendezésére idő nem jut a munkaév alatt, hanem még
•az indexnek a folyó ügyekkel való kiegészítése is néha hetekig késik. De
a legközelebbi tanévi szünet alatt egy-két osztály czódula-catalogusa
szintén el fog készülni.
Irattárunk is évről-évre fokozatosan és rohamosan növekszik, át
tekintését a betűrendes index biztosítja, mely folytonosan és állandóan
kiegészíttetik az ügyforgalom menete szerint, mert nélküle az administratió nemcsak fennakadna, hanem határozottan lehetetlenné lenne, így
is mondhatni a legtöbb időt az irattár rendbentartása és használata
Veszi igénybe. Az irattár évről-évre a polgári év végén revisió alá kerül,
felőle azt jelenthetem, hogy teljesen rendben van.
Programmgyűjteményünk minden tanév végén szaporodik a tan
kerületi főigazgatók által hivatalból beküldött középiskolai értesítőkkel,
ezek sorszám, szerint rendezve s jegyzékbe foglalva, a könyvtárban van
nak elhelyezve. A gyűjtemény eddig 1764 számra terjed.
A pénztári kimutatás s a tanácsnak számadásai a polgári év végén
történvén, felemlíthetem, hogy a tanácsnak törvényhozásilag megállapí
tott költségvetése 14,600 frtra rúg ez évben. Ebből az összegből a tanács
közvetlen elszámolása alá tartozott az 1893. deczember végén felterjesz
tett számadásokban bevételként 8535 frt 27 kr., de ebben benfoglaltatik
a 300 frt könyvtári rendkívüli dotatió is, kiadásként pedig személyi
járandóságok és dologi kiadások czímén 8200 frt 10 kr. Miként tehát az
25*
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összegezett számadatok tanúsítják, a számadásokat ismét pénztári hiány
nélkül zárhattuk le. Pedig miként a múlt évben megemlítettem, úgy
most sem maradhat el annak megemlítése, hogy jelentékeny összegre
rúg a tanácsnak azon bírálati kiadása, a melyekért — mint pl. a töme
gesen érkező, hivatalból bekövetelt nemzetiségi könyvekért — semmi
nemű díj nem foly be a tanácshoz.
Nevezetes mozzanata volt a tanács munkásságának a lefolyt évben
teljesített, iskolalátogatás is. Ez a működés talán egyike a legközvetle
nebbül ható tevékenységnek, mert az iskolai életnek személyesen tapasz
talt hiányai nagyrészt azonnal javíthatók. Alig három éve teljesítik a
tanácstagok mint iskolalátogatók e nemű megbízatásaikat s máris egész
sereg intézkedés tanúskodik e látogatások üdvös eredményéről, szemmel
láthatólag, kézzel foghatólag tapasztalhatjuk az oktatásügy javulását.
Hogy a tanárok, tanítók didaktikai működésének javítását igen sokszor
lényegesen előmozdítják az iskolákat látogató tanácstagok, azt az illető
tanárok, tanítók, tantestületek maguk is elismerik.
Az év történetéhez tartozik annak megemlítése is, hogy a tanév
folyamán történt először a tanácstagok felének kisorsolása, valamint az
új tagok kinevezése, de a kisorsoláson kívül egyéb személyi változások
is történtek, a mennyiben a tagságról lemondtak Than Károly és Keleti
Gusztáv s helyökbe kineveztettek dr. Ilosvay Lajos és dr. Demeczky
Mihály tanárok. A külső bírálói tagságról lemondott dr. .Tancsó Bene
dek, de helyének betöltése iránt nem történt intézkedés, mivel a külső
bírálók megbízatása a most végződő tanévvel úgyis lejár.
Ezek azok az adatok, mélyen tisztelt Tanács a melyek a lefolyt
tanév alatt kifejtett munkásságunkat jellemzik, iparkodtam az adatokat
lehetőleg híven és teljesen felsorolni, kerülve minden itéletmondást,
szorítkozva pusztán a tények elmondására ; gondolom, szabad befejezésül
egy subjectiv ítéletet is kifejeznem, azt, hogy nem volt az elsorolt terje
delmes munkakörnek egyetlenegy ága, egyetlen mozzanata sem, mely
ne a magyar oktatásügy emelésének, javításának lett volna szentelve,
Kérem jelentésemnek tudomásul vételét.
F ekenczy J ózsef ,.
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12.
Az iskolai kort a természetrajz szolgálatában. Irta Paszlavszky
József (Budai reáliskola). Az ismert tudós jelen kis értekezésében a bota
nikai, de egyéb természetrajzi tanításnak is egy fontos eszközére hívja
fel a figyelmet. Hivatkozva arra, hogy az összes természetrajzi disciplinák között a botanika az, mely a legkevesebb szemléltető eszközzel ren
delkezik (minthogy a herbarium csak igen hiányos surrogatum e czélra
és a közös iskolai kirándulások különösen a fővárosban sok mindenféle
bajjal járnak és csak ritkán eszközölhetők), rámutat azon különböző
intézkedésekre, melyeket a botanikai tanítás fejlesztésére Európa mű
veltebb államaiban, különösen Németországban és Hollandiában terem
tettek. Igaz ugyan, hogy Németországban is sok helyen igen primitiv
módon szerzik meg a szükséges növényeket : egy helyen a tanár gyűjti,
másikon az iskolai szolgának van ez kötelességévé téve ; másutt meg
nehány tanuló van e feladattal megbízva stb. Mindezek eredménye majd
nem annyira függ az időjárás szeszélyétől és más körülményektől, mint
a közös kirándulásoké. Sokkal gyökeresebben igyekeznek e bajon segíteni
a «városi botanikai kertek» szervezésével. Ezeket az iskolák hozzájáru
lásával az egyes városok tartják fenn, tenyésztve bennök az iskola szá
mára szükséges növényeket és áprilistól októberig ellátva velők az isko
lákat. Ilyen városi kert van Berlinben, Boroszlóban, Lipcsében, Hanuoverában, Aachenben, Mannheimban, Kölnben és a miüt évben «Verein
zur Gründung gemeinsamen Schulgärten» czímen Bécsben is alakult
egyesület a botanikai tanítás istápolására. E közös kertek több helyen
játszóterekkel kapcsolatosak és a tanulók számára nemcsak hozzáfér
hetők, hanem valóságosan csábítják őket a szemléletre és a tanulásra.
Van azonban — úgy véli Paszlavszky— a botanikai tanításnak még egy
segédeszköze, mely teljes, idejilis megvalósulásában mindenek felé helye
zendő : ez az iskolai kert. Olyan kert ez, mely ott van a tanulóság közép
pontjában, az iskolában ; kora tavasztól késő őszig szemlélhető, a csírá
zástól a termés megéréseig és a mag kiszóródásáig minden jelenségre ad
példát; sőt nemcsak növényeket szolgáltat a botanikai tanítás czéljára,
hanem színhelye lehet az állat- és növénybiológiái s más természeti
jelenségek megfigyelésének is. Nálunk is van már egy pár iskolai kert
(Sárospatak, Debreczen). Németországban újabban a giesseni reáliskola
és realgymnasium mellé, készítettek vagy csak terveztek egy kertet, mely
jóllehet csak 87 m. hosszú és 18 m. széles, mégis nemcsak mindenféle

358

WALDAPFEL JÁNOS.

növényekben, apró erdőkben, gyümölcsösökben, rétekben gazdag, de
vannak benne egy cementfenekű tóban állatok és növények közösségének
illusztrálására őszi növények, teknősbékák, rákok, halak, stb. s a jövőben
meg terrariumokat és voliéreket is szándékoznak építeni. Mindezekhez,
hozzájárul még egy kis (24 m2) fedett csarnok, melyet esős időben tan
teremnek használnak ; szép időben ugyanis a kertben, a megfelelő növé
nyek mellett történik a tanítás. A tanulók bizonyos napokon, osztályon
ként, több egymásután következő egy-egy negyedórányi időközt töltenek
a kertben ; azonkívül bizonyos szünetnapokon, délutánonként bemehet
nek a kertbe ; egyes tanulók gondoznak is egy-egy meghatározott növény
ágacskát. Ilyen iskolai kertek vannak már Berlinben, Lipcsében, Mün
chenben, Hágában, Posenben, Stettinben és egyebütt is gymnasiumok,
reáliskolák és felsőbb leányiskolák mellett. Gossler, porosz közoktatásügyi minister annak idején rendelettel figyelmeztette a hatóságokat az
iskolai kertnek szükséges voltára s a költségekhez hozzá is járult. Ilyen
iskolai kertet sikerült Paszlavszky úrnak a budai reáliskolában is létesí
tenie. Ez iskolát ugyanis kert övezi, melyet eredetileg nem «iskolai*
kertnek terveztek ugyan, de a mely újabban a budai reáliskola igazgatója,
Mayer József és Paszlavszky fáradozásai folytán kiválóan az iskola, a
tanítás érdekeinek van szentelve. Mint P. úr mondja, csak azóta érez
némi megnyugvást a botanikai tanítás terén, mióta a kertet és friss
növényeit használhatja. A kert terjedelme körülbelől 2000 m2 és az iskolaépületének keleti, déli és északi oldalán terül el. Nagy részét magas fák
foglalják el. Az északi, meglehetős meredeken emelkedő részt fenyőfák
kal ültették be, nyugati, aránylag legnaposabb részén mésztufából és
más kövekből sziklacsoportot rakott P. a hegyi, esetleg magashegyi nö
vények .számára. Itt díszlenek a kövi rózsák, Sedumok, Erica carnea,
nehány Saxisfraga stb., a fenyők alatt nehány árnyékkedvelő növény :•
Veratrum, Daphne stb. A déli részen díszük a füge és a szőlő, a Pawlownia imperialis, a Juglans nigra stb. és okkal-móddal cserépben ke
zelve, a havasi gyopár. A keleti részen helyet talált a legtöbb lombos fa,
bokor és lágyszárú növény. Egészben véve több mint 300 növényfaj
található már e kertben. A növények nincsenek ugyan még abban a kar
ban, hogy a tanulóknak szabadjokra lehetne őket hagyni. Jelenleg a.
frissen szedett növényt, az iskolában használja Paszlavszky, az ötödik
osztályt azonban, a mint az idő és a körülmények engedik, le is vezeti
egy-egy órára, bemutatva egy-egy csoportot. Eljön azonban az az idő is —így reménykedik a buzgó tanár — midőn a kert látogatását rendezni
fogja, s reméli azt is, hogy vízmedenczéje és a mocsári növények tenyész
tésére is lesz alkalmas talajuk, a mi egyelőre teljesen és igen érezhetően
hiányzik.
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13.
A természet után vain rajzolás az iskolában. Irta Boros Badó
(V. k. reáliskola). Ez elevenen, de kissé, — hogy úgy mondjuk — művészi
pongyolasággal írt értekezéstől nem tagadható meg az, hogy nagy hatá
rozottsággal felülemelkedik a rajzoktatásra nézve közönségesen hangoz
tatott utilitárius motívumokon, és az átlagosnál jóval magasabb szem
pontból nézi a rajzoktatás feladatát. Az iskolai rajzoktatásnak szerinte
kettős iránya van : fejleszteni az ifjúban ama képességet, hogy gondola
tainak és képeinek kifejezésére az írás mellett a rajzot is használhassa ;
úgy tudjon rajzolni, mint írni, egyszerű, naiv módon a képeit leírni és
lerajzolni, másrészt meg kötelessége az iskolának nemcsak egyszerű
kifejező módra tanítani az ifjút, hanem bevezetni őt a költői, művészi
szép elemeibe, hogy az ne csak egy pillanatig hasson, hanem mélyebb
hatást is gyakoroljon. Tanítással, valamely remekmű jelességeinek puszta
felsorolásával ezt el nem érhetjük. Lassan, lépésről-lépésre kell a növen
dékkel a dolgokban a lényegest felismertetni. A lényeges, a jellemzetes
az artistikusnak első vonása. Ha az ifjú kezdi felismerni, miben mi a.
lényeges, könnyebben érti meg, miképen lehet a lényegest a legegysze
rűbb módon visszaadni. A rajznak tehát — folytatja Boros — nem tisz
tán gyakorlati czélja és haszna van ; mert ha csak némi kézügyesség
volna elérendő, akkor bizony nem volna érdemes a rajzoktatást minden’
tanulóra kiterjeszteni. A czél inkább a felfogásban van, hogy a tanuló a
formákban a lényegest felismerni és a legegyszerűbb módon visszaadni
tudja. A szakmájáért lelkesedő tanító-ember megbocsátható túlzásával
szól aztán Boros evvel kapcsolatban a rajz pædagogiai hatásával. «Ily
fegyelmezett eljárás mellett az intelligentia fejlődik legelőször ; az ifjú
elbánni tanul a legcomplicáltabb helyzetekkel, visszavezetvén mindent
legegyszerűbb alapjára; vágy ébred benne önálló alkotásra; nemesbedik
a jellem, megkedvelvén az egyszerűt, őszintét ; fejlődik az igazságérzet megkedveli a munkát ; nem unatkozik soha ; kitartást tanul ; önállóan
ítél és határoz; az eredményekért csak önmagát teszi felelőssé.» E kettős
czélt, t. i. egyfelől az egyszerű kifejező mód elsajátítását és az artistikus
nak legalább megértését és átérzését, azaz a természet és művészet
■szépségeinek felismerését nem érhetjük el, ha úgy tanítjuk a rajzot,
mint eddig tanították, t i. ha minták után rajzoltatunk. A minták egy
szerű másolása ugyanis megakasztja az önálló felfogást is kizárja az önműködést (?). A minta már más ember ítéletének az eredménye, azon
kívül a minták túlyomó része már nagyon távol, hosszú, évszázados
abstrahálás eredménye. Nekünk e minták helyett (melyek részben csak
schemák, részben befejezett művek, melyek a kifejezésnek csak néhány
korlátolt módját tüntetik fel), a természetből magából kell modelleinket
választanunk. Átmenetként támaszkodva a lapmintákra, alkalmas dolog
egyes nagyobb levelet rajzoltatni (pl. úgy, hogy azokat egy előttünk levő
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papirlemezre tűvel megerősítjük); az ily modell majdnem tisztán lap mintaszámba mehet; felépítjük nagy massáját, vázoljuk arányait; meg
rajzoljuk contourjait ; a megvilágítással, kevés árnyékolással, mintegy
csak accentuálva, jelezzük térbeliségét, mozgását stb. Az eredeti és a rajz
aztán egymás mellé téve, messziről nézendő és lényegében összehason
lítandó ; így a tanuló maga corrigálhatja önmagát. A leveleket későbben
megszaporítjuk, egy-egy levélágat, gályát hozunk elő; a természet mind
egyiknek adott bizonyos sajátszerű lendületet. Még későbben egyes hala
dottabb csoportok mezei növényeket, gyümölcsöket stb. vehetnek elő,
sőt színekkel is megpróbálkozhatnak, de itt is a lényegesre helyezve a
fősúlyt. Az előadás módja, a rajz technikája, legyen a legegyszerűbb,
öntudatos és találó ; lehetőleg fel se tűnjék ; kínos szemünknek látni,
hogy a rajz sok fáradsággal, czéltalan símitgatással, aprólékosan készült.
Szintúgy ki nem elégítő, ha a munka fitymálva oda van hányva. A tech
nikai előadás legyen változatos is ; most rendesen csak czeruzával dol
goznak, pedig gyakorlandó a toll-, ecset- és szénkezelés is, a mint azt a
munka nagysága és jelleme követeli. így érhetné el az iskola a kitűzött
kettős czélt. A mit az iskola nem tehet, azt az önképzésnek kell pótolnia ;
szivére kell kötni az ifjúságnak, hogy — különösen a nyarat felhasz
nálva — sűrűén rajzolgasson a természet után. Figyelmeztessük az
ifjakat, hogy ne zárkózzanak el mindig saját személyökkel : nézegesse
nek, figyelgessenek meg mindent, különösen az élő, a mozgó dolgokat,
s a ki már valamire vitte, kisérje nehány czeruzavonással a mozdulato
kat, formákat, melyeket megfigyel.
14.
Az egyenlet alkalmazása feladatok megfejtésénél. írta Marcsics
János (beszterczebányai k. kath. főgymnasium). Egyike ez azon dolgo
zatoknak, melyekről igazán nem tudni, kinek számára írták. A szak
embernek tudós olvasmányul ? Csak a dolgozat naiv czímét kell meg
tekinteni, hogy ily szándékra gondolni se merjünk. A tanulónak önkép
zést előmozdító gyakorlatúi ? Ahhoz nagyon is kevés a példája, és a mi
van, az is nagyobbára üres és értéktelen. A tanárnak methodikus okulá
sul? Ilyent is hiába keresnénk benne. A dolgozat tehát abból a régi,
hál’ Istennek kihalófélben levő speciesből való, melynek «programmtöltelék» a neve. Hogy mi e helyt megemlítjük, annak oka csak az, hogy
mégis — úgy látszik — bizonyos methodikus tendentiával kivánta fel
dolgozni a középiskolai algebraanyag egyik részét. De milyen kevés
köszönet van e feldolgozásban !
IV.
A középiskolai szervezés és középiskolai statistika egyes kérdé
seit tárgyalják a következő értekezések : 1. A felvételi vizsgákról. írta
Dr. Mayer György. (Erzsébetvárosi állami gym.). A középiskolákról szóló
1883. évi XXX. törvényczikk 10. §-a felmenti a népiskolát végzett és
annak negyedik osztályáról jó bizonyítványt felmutató tanulókat a fel
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vételi vizsga alól, melynek letételére a régebbi gyakorlat és a középiskolai
rendtartás is kötelezte őket. A törvény ez intézkedése, azaz a népiskolá
nak e felmentése a középiskola ellenőrzése alól — úgy hiszi az érte
kező — elvben mindenesetre helyes és valószínűleg teljesen be is válik
akkor és ott, a hol a népiskola saját kitűzött czélját komolyan szem előtt
tartja és feladatát lehető tökéletesen meg is valósítja. Hazai népiskoláink
jó része, különösen az ország határszéli, polyglott vidékein nem felel
meg e feltevésnek, s ez aztán az oka annak, hogy, miként a szerző több
évi tapasztalat útján meggyőződött róla — a középiskolák első osztályá
ban, különösen az említett határszéli vidékeken oly silány tanulóanyag
gyűl össze, mely nem tud magyarul, nem tud kezével bánni, nem tud
írni, olvasni stb., s a melylyel tehát alig lehet valamire menni. Az érte
kező tehát azt javasolja, hogy szakítsunk az eddigi elvvel, illetőleg
gyakorlattal és vagy adjunk minden középiskolának, mely szükségét
látja, előkészítő osztályt; vagy adjunk a tanári karnak jogot, hogy úgy,
mint 1883 előtt kiselejtezhesse azt az anyagot, melyet a népiskolából
bip. Ez utóbbit már olcsóságánál fogva is inkább ajánlja. Ha valaki
gondolja Mayer — a liberális elv megmentése szempontjából ellenezné
a kívánt felvételi megszorítást, ám tekintsük azt átmeneti rendszabály
nak. Ha a népiskola a ráható nyomás alatt — mely első sorban a szü
lőkre, tehát a falusi és felekezeti iskolafenntartókra nézve lesz érezhető —
meg fog edződni és meg fog felelni a hozzáfűzött jogos kivánalmaknak,
akkor ez átmeneti intézkedést bármikor meg is szüntethetjük. Mayer
javaslatában sok a megfontolni való, és reméljük, hogy e jelentős kérdés
is megfelelő megoldást nyer ; majd a közel jövőben várható nagy közép
iskolai reformmunka alkalmából.
2.
A rendkívüli tantárgi/ak tanítása középiskoláinkban uz 1891 —
1892-edik tanévben. írta Medreczky István. (Ungvári k. katli. főgymn.).
Jó gondolat volt Medreczkytől, hogy a rendkívüli tárgyak tanításiírói
hazánkban, mely téren még ma is az 1892. évi miniszteri utasítás mellett
is meglehetős chaos található, világos képet nyújtson. E czélra statistikai táblázatot szerkesztett az 1891/92-iki értesítőkből vett adatok alap
ján, mely táblázat megmutatja, hogy hazánk egyes középiskoláiban
hány tanuló közül hányán (és hány százalékban) tanulják a különböző
rendkívüli tantárgyakat, u. m. franczia, angol nyelvet, gyorsírást, rajzot,
éneket, zenét, egészségtant, cliemiai gyakorlatokat, mintázást, mtíírást,
vívást, úszást ; melyekben alakultak ifjúsági körök és karok, mely intézet
ben voltak közös istentiszteletek, ünnepélyek, hangversenyek, az ifjúsági
köröket pártoló tagok, díszgyűlések, nyilvános jutalmazások stb. (ez
utóbbiakat «fejlesztés» cziintí rovat alatt foglalta össze a szerző). Az
értekező maga is eléggé ügyes módon olvassa le statistikai összeállításá
ból a fontosabb tanulságokat, és combinálva ezeket a fentemlített minis
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téri utasítás főbb pontjaival javaslatokat is tesz a rendkívüli tárgyak
tanításának kezdőidejére, tartamára nézve stb. A jóravaló dolgozat
mindenesetre figyelemreméltó kiindulópontja lehet egy a rendkívüli tár
gyak jelentőségére és kezelésére vonatkozó behatóbb tanulmánynak.
3.
Magyarország középiskoláinak ismertetése a földrajz és státistika alapján. írta T. J. (Váczi k. r. főgymnasium). E tanulságos dolgozat
pontos statistikai adatok alapján áttekintést síd középiskoláink számáról
és az ország vidékei szerint való elosztásáról. A dolgozat némileg tendentiosus is, amennyiben egészen helyesen azon az utolsó években több
oldalról is hangoztatott tétel bizonyítására törekszik, hogy a nagy magyar
Alföld sokkal rosszabbíd áll a középiskoláknak a lakossághoz való arány
dolgában, mint a Felföld, és csak a Dunántúli Dombosvidék áll erre nézve
még rosszabbúl. Az egész ország területén ugyanis átlag 32000 lakosra
esik egy középiskola, míg az Alföldön csak 101,700 lakosra jut egy, és a
Dunántúli Dombosvidéken csak 103,800-ra egy. Az egyes megyék között
Brassómegye van a legjobban, a hol 86,777 lakosra esik 6 középiskola
(tehát 14,463 lakosra egy), legrosszabbul vannak Csanád, Ugocsa és
Turóczmegye, a melyekben középiskola egyáltalában nincs. A derék
értekezést, melynek legnagyobb érdeme azon igaz belátásból eredő meleg,
melylyel lándzsát tör az Alföld iskolaállapotainak javítása mellett, nagyon
figyelmébe ajánljuk mindazoknak, kik középiskolai tanügyünk külső
körülményei iránt érdeklődnek.
3.
A reáliskola viszonya a gymnásiumhoz és a csonka közép
iskolák. (Iskolaszervezési és tanügystatistikai tanulmányok). írta Kemény
Ferencz. (Egri m. k. reáliskola.) Kemény Ferenczet tanulmányai mind
inkább valóságos szaktekintélylyé teszik a hazai iskolaszervezés és statistika terén. Numeri loquuntur : neki azok a sokak által nem eléggé
megfigyelt számok a ministeri jelentésekben egészen érthető, meggyőző
nyelven beszélnek, — igaz ugyan, hogy kissé pro domo beszélnek. Ez a
«domus», ez az otthona, melyet ő a statistikának nem mindig eléggé
aczélozott fegyverével oltalmaz, a reáliskola, és mindenekelőtt az ő reál
iskolája, az egri reáliskola. Nem szemrehányásképen mondjuk. Ellen
kezőleg. Ki ne szeretné azokat az embereket, kik antæusi lélekkel abból
az anyaföldből szívják erejüket, melyen állanak, melyet ők mívelnek és
mely őket míveli ? Kemény Ferencz is ezek közé tartozik és meg kell
engedni, hogy azonkívül még egyike azon kevés embernek, is, kik min
dig a maguk fejével gondolkodnak, és Kemény Ferencznek ez a feje
még hozzá okos fő is, csak kár, hogy a sok okos gondolat mellett itt-ott,
sőt sokszor megvillan fejében egy-egy élez is, mely nem mindig a legizlésesebb. Bocsánatot kérek, hogy a szűk helyen, a hol nagyobbára csak
az értekezésekből való sovány excerptumokra szorítkoztam, ez egyszer
kivételesen az értekező egyéniségével is foglalkozom egy kissé, de a ki
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ajánlásomra, melylyel szivesen kisérem Kemény Ferencz elmés dolgoza
táról, illetőleg dolgozatairól való referádámat : elolvassa Kemény Ferencznek á legobjectivebbeknek látszó számcolonneokat kisérő subjectiv
kifakadásait, az meg fogja érteni, bogy én is az író subjectum mellett
megfeledkezem egy perezre az írott objectumról. Ez utóbbi pedig nem
más, mint első sorban egy erős philippika azon K. szerint hazánkban
általánosan elterjedt balvélemény ellen, hogy a gymnasium jobbfajta
valami a reáliskolánál, továbbá azon panasz, hogy a reáliskolának líjabban a kereskedelmi középiskolában támadt egy veszedelmes verseny
társa, melyet — úgy hiszi Kemény—- ellensúlyozni lehetne, haazalrealiskolákat kereskedelmi középiskolákkal toldanák meg ; végül pedig az
alrealiskoláknak az algymnasiumokkal való összehasonlítása. Az utóbbi
ból a következő eredményekre jut: 1. Isolált algymnasiumoknak alig van
létjogosultságuk, ha csak nem a 20. ministeri jelentés következő indoko
lásával: «Ez iskolák a helyi alapítványok miatt alig is változtathatók át
más iskolákká, kivált ha az érdekelteknek semmi hajlandóságuk sincs
hozzá;» 2. nagyobb életképességgel bírnak az isolált alrealiskolák, sőt
azok is, melyek főgymnasiumok mellett állanak fenn ; 3. ezen utóbbi
alrealiskolák a teljes versenyképesség elnyerése végett kiegészítendők,
avagy korai és rendkívüli latin tanfolyammal volnának ellátandók ;
4. alrealiskolák nagyobb városok népesebb főrealiskolái mellé is felállítandók. Kemény álláspontja annyira merev, hogy sok esetben, különösen
első «Szegény reáliskolák» czimű fejezetével, melyben a reáliskolát
általánosságban szembeállítja a gymnasiumokkal, nem érthetünk egyet,
de e hely szűke nem engedi, hogy polemisáljunk. Az ilyen pro és contra
vitatkozásoknak hasonló Kérdésekben nincs is eredményük, legalább
eredményük oly tekintetben, hogy az egyik győzzön a másik felett, de
az az érdemük megvan, hogy élesebben megvilágítják a két contrarium
iuxta se positum »-ot. Ez az érdemük -— az egyik fél kedvére, a másik
rovására — megvan Kemény fejtegetéseinek is.
5.
Az egri reáliskola fejlesztésének kérdéséhez. írta Kemény
Ferencz, (Egri reáliskola). Ez nem más mint az utóbb ismertetett érte
kezés általános eredményei közül egyeseknek alkalmazása egy specialis
esetre, t. i. az egri reáliskola kérdésére. Eczikk aztán nemcsak pro domo,
nemcsak házéiért, de egyenesen haza is beszél : az egri reáliskoláról az
egrieknek. Azt a themát variálja csak, melyet már a tavalyi értesítőben
is pengetett (1. Hagy. Pæd. П. évf. 314. 1.), t. i. hogy Egernek okvetetlenül két teljes középiskolára van szüksége, azaz hogy alrealiskoláját
jövő évre okvetetlenül ki kell egészíteni főrealiskolává, illetőleg ha majd
eljön az egységes középiskola ideje, átalakítani teljes egységes közép
iskolává. Argumentumokkal, sarkasmusokkal, számadatokkal egyaránt
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küzd Kemény propositiója mellett. Sok sikert kívánunk őszinte, buzgó
agitatiójához.
Y. A pcedagogiai és tanügyi történet egyes pontjaival foglalkoz
nak a következő értekezések :
1. Régi magyar arithmetikák. Irta Dr, Kopp Lajos (Budapest
VIII. kér. községi főrealiskola). Négy régi magyar arithmetikával ismer
tet meg az értekező, ügyesen válogatott szemelvények útján kellő képet
adva róluk. E négy árithmetika a következő : 1. «Magyar Arithmetica,
azaz számvetésnek tudománya. Most újonnan az Frisiusnak Magyar
Aritlimeticájából sok wy és hasznos példákkal kiadatot. Colosvarat,
Christus Urunknak születése után az 1591.» Ez tulajdonképen harma
dik lényegesen javított kiadása Gemma Frisius löwoni egyetemi mennyi ségtan-professor latin arithmeticája magyar fordításának, mely 1577-ben
jelent meg először. E harmadik kiadás szerzője Szabó Károly hozzávetése szerint Heltai Gáspár; míg az első két kiadásé valószinűleg Les
kai János debreczeni iskolamester. 2. «Az arithmeticának avagy a szám
lálás öt speciesének rövid magyar regulákban foglaltatott mestersége ;
Taliter disponente Francis Tolvaj Mennyői, Gyöngyösin Sch. Rectore,
Debreczen 1675.» Ez 1675—1729-ig több kiadást ért. 3. «Practici Algorithmi erotematá methodica azaz oly cselekedő számok, melyek könnyű
kérdések és feleletek által rövid utat mutatnak arra a tudományra, mely
ben akármelyféle adásnak s vételnek, osztálynak, vagy egyéb keres
kedésben, csak a legkisebb Summának is bizonyos száma taníttatik, a
Számlálásnak hat kiváltképpen való nemeiben és ezek szerint való fractiókban, mind külső s Szent-írási s mind peneg Szent íráson fundáltatott példákkal világosítva. Kik is a Cassei H. C. levő Scholában tanuló
Ifjaknak kedvekért irattattak Ónodi János mostani Schola mester által
hoc Symbolo I. Cor. 15. v. 10. Non ego tarnen séd Gratia Dei quæ meum
est Armo Salutis MDCXCIII. Nyomtatt. Cassán Klein János által.
4. Marótliy Györgynek ismeretes, pædagogiai folyóiratainkban is már
többször ismertetett arithmetikája. — Kapp tanulságos értekezése
egyike azoknak, melyekből minél többet szeretnénk látni programmjainkban.
2. Negyedfél év a magyar testgyakorlás történetéből. Irta Andor
Tivadar (Miskolczi k. katli. gymnasium). Az értekező ügyes összeállítás
ban adja elénk a Csáky gróf közoktatásügyi minisztersége alatt a hazai
tornatanítás terén előfordult főbb mozzanatokat. Megtaláljuk a fürge
tollal írt vázlatban úgy a kormány, mint a társadalom, de egyszersmind
a szak- és napisajtó részéről kiindult főbb tények rajzát, melyek az utolsó
3—4 év alatt oly örvendetes lendületet adtak nálunk a tornaoktatásnak.
Kormányrendeletek, parlamenti beszédek, egyesületi szervezkedések és
felolvasáscyclusok, főbb könyvjelenségek, szakfolyóiratok polémiái,
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versenyek leírásai — minden részleteknek tud az értekező kellő helyet
szorítani 21 lapra terjedő kis dolgozatában.
3. Der Turnunterricht an unseren Mittelschulen. Ein Beitrag zur
Geschichte des Turnens unter den Siebenbürger Sachsen. Irta Julius
Unberath (Szászrégeni algymnasium). Ez értekezés jól írt kis monographiája az erdélyi szász tornaoktatás történetének. Megismerteti velünk
a szászok tornaügyét e század harmadik tizedére visszavezethető exordiumától kezdve napjainkig és jól ki tudja domborítani a szász tornaügy
legderekabb előharczosainak, Bothnak, Badewitznak, a Fabini testvérek
nek stb. érdemeit. Még az is, ki nem tud az írónak német-szász nemzeti
érzéseiben osztozni, érdeklődéssel olvashatja e törekvések történetét,
melyek a tornában is felismerik az összetartozás érzete nevelésének
egyik legliathatósabb eszközét.
4. A késmárki ág. h. ev. kerületi lyceum története. A lyceum újabb
szervezése és autonómiájának biztosítása 1887—1892. (Vége.) írta Palcsó István (Késmárki lyceum). Az ezidei befejező rész, mely tulajdon
képen a késmárki lyceum történetének TV. szakasza, sok tekintetben
jóval érdekesebb, mint a tavalyi (1. Magy. Pæd. II. évf. 312 1.). Találjuk
benne ezúttal az iskola külső történetére vonatkozó számos kevésbbé
általános érdekű részlet mellett egy igen figyelemreméltó, bár a többivel
kissé lazán összefüggő fejezetet is, mely nagyjában képét adja általában
középiskoláink fejlődésének 1883 óta mai napig. Pontosabban szólva e
fejezet tartalmazza Csáky miniszter a középiskolára vonatkozó intéz
kedéseinek és terveinek történetét, a mint azok a görög nyelv facultativvá tétele és az egységes középiskola körül felmerültek, és közli az
ezekkel kapcsolatban különböző részről nyilatkoztatott egyes érdekesebb
nézeteket is (a miniszterét, a közoktatási tanácsét, Hunfalvy Pálét, Kár
mán Mórét) és egyúttal ismerteti az evangélikus egyetemes tanügyi
bizottságnak és specialiter a késmárki lyceum oppositionalis állásfogla
lását a miniszter javaslataival szemben. Befejezésül ismerteti röviden
azon nevelési intézkedéseket, melyeket a késmárki gymnasium a tanulók
testi és szellemi fejlődésének érdekében újabb időben tett.
5. Feljegyzések a szegedi reáliskola első két évtizedéből. írta Holfer
Endre (Szegedi m. k. állami főrealiskola). E — mint a szerző maga
mondja — száraz feljegyzések Klamariü miniszteri tanácsos kiván.ságára készültek az irattári ügydarabok nyomán, és egyúttal a minisz
térium kívánságára láttak is napvilágot a tavalyi értesítőben. Akármily
«szárazok» és fel nem dolgozottak is ez adatok, mégis eléggé érdekes
módon vetnek világot egy fejlődő intézet történetére, mely igen szerény
kezdetből, a még 1847/48-ban felállított és Oracsek Imre világi tanító
vezetése alatt csakhamar virágzásnak indult «nemzeti polgáriskolából»
alakult 1851-ben alrealiskolává, és majd csak jóval későbben, fokonként
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gyarapodva ügy tanulók, mint tanárok számában, 1872-ben kezdett
fdrealiskolává kiegészülni.
6. A székelyudvarhelyi református kollégium története i876-tól
1893-ig. Irta Gönczy Lajos. (Székelyudvarhelyi ev. ref. kollégium.) A kis
értekezés eléggé tanulságos módon adja elénk a hazánk keleti részében
fontos missiót teljesítő iskola történetét az utolsó 17 esztendő alatt. Két
részre oszlik. Az egyikben a tanulókról értekezik és ügyes statistikai
összeállítást ad a tanuló-anyag minőségéről, a másikban pedig a tanári
és gondnoki testületben történt változásokról ad számot. Érdekesek az
első részben a szolgatanulókra és az úgynevezett expositionalis rend
szerre (mely szerint ugyanis 7—7 tanuló egy étkező társasággá áll
össze) vonatkozó adatok.
7. A keszthelyi k. gymn. kiegészítésének története. írta Burán
Gergely. (Keszthelyikath.főgymn.) A keszthelyi katholikus gymnasiumot,
mely tanulói névsorában oly nevekkel büszkélkedik, minő Deák Ferencz,
Fehér György és Vaszary Kolos, — gr. Festetics Pál alapította 1771-ben.
Eleinte ferenczrendiek vezetése alatt állott és 3 osztályú volt. 1789-ben
6 osztályúvá lett. 1796-ban világi tanárok vették át. 1848-ban 6 osztályú
volt és a csornapremontrei kanonokrend vette át. A szabadságharcz után
1850-ben az absolut kormány alatt négyosztályúvá alakíttatott át. Végre
tavaly az 1892—93. év elején kezdte meg (egyszersmind átköltözve új
otthonába is) az 5-ik osztály megnyitásával teljes főgymnasiummá való
évenkénti fokozatos kiegészülését. Az intézet e legújabb vívmányának
történetét, mely bizonyos apróbb küzdelmeket is tud felmutatni, adja elő
Burán Gergely, az intézet érdemes igazgatója. Előadja a tényeket a lel
kes ember örömével, ki szerénytelenség nélkül mondhatja magáról :
«quorum magna pars fui».
8. Iskolánk XII. évének története. írta Köpesdi Sándor. (Budapesti
VII. kerületi főgymnasium.)
9. A főgymnasiumi épület felavatása. írta Gaál József és
10. A főgymnasiumi épület ismertetése. írta Gaál József. (Keszt
helyi kath. főgymn.)
11. A debreczeni állami főreáliskola új épülete. Irta Fazekes Sán
dor. (Debreczeni állami főreáliskola.)
12. Az intézeti épület története. írta Szenczy Győző, igazgató.
(A cisterci rend bajai kir. főgymn. értesítője.)
13. A gymnasiumnak új tornacsarnokkal és rajziskolával történt
kibővítése. Irta P. E. — Ez értekezések ismertetik az illető intézetek új
épületeit, építésük és felavatásuk történetét, némileg kiterjeszkedve az
intézet újabb történetére. Valamennyi értekezés el van látva alaprajzzal
és egyéb rajzokkal is.
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14. Néhai Király .lúzxef pécsi püspök által Komároumicgye kálim»
likus nemes ifjúsága részére tett iskolai ösztöndij-alapitvány története
1849-től 1861-ig, az alkotmány visszaállításáig. Irta Németh Vilmos.
(A pannonhalmi szt.-Benedek-rend komáromi négyosztályú kath. gyinnasiuma.) Az értekezés igen lelkiismeretes forrástanulmány a localis ér
dekű alapítvány történetéből.
15. Szvorényi József f 816—1892. írta Kassuba Domokos. (A cisterci rend egri kath. főgymnasiuma.) Ez értekezés vagy helyesebben
emlékbeszéd, melyet az intézet évzáró ünnepén olvasott fel írója, elis
merésre méltó gonddal rajzolja a magyar tanügy és nyelvtudomány
kiváló képviselőjének életét és működését, kit 1892. évi deez. 1l -ikén,
76- éves korában szólított ki a halál munkatársai köréből. Szülőházától, a
borsodmegyei Sáta községe kántortanítójának házától kezdve, kiséri
Szvorényi Józsefet végig hosszú, munkás pályáján, számot adva gyer
mekkori benyomásairól, gymnasiumi tanulmányairól Egerben, növen
dékpapi életéről ugyanott, első irodalmi kísérleteiről, melyeket «Romyay» álnév alatt közölt a «Honművész»-ben és az «Anastasia»-ban,
tanársága kezdetéről 1839-ben, a székesfehérvári gymnasium gramma
tikai második osztályában, 1845-iki akadémiai pályázatáról a «Magyar
Ekesszókötés»-sel — s így tovább irodalmi munkásságának minden
lépéséről, tudós értekezéseiről, tankönyveiről, pædagogiai elmélkedései
ről, iskolabeszédeiről, valamint érdekes barátságairól is Tárkányival,
Danielikkal, Szemere Pállal stb. — A jeles emlókbeszédliez Szvorényi
hátrahagyott iratainak teljes jegyzéke is csatlakozik.
10.
XIII. Leo pápa és a művelődés. írta dr. Greksa Kázmór. (A cisterci rend egri kath. főgymnasiumának értesítője.) Ezen a pápának
1893-ban ünnepelt félszázados főpapi jubileuma alkalmából írt panegyrikus annyiban érdekel bennünket, a mennyiben legterjedelmesebb része
azon érdemekkel foglalkdzik, melyeket XIII. Leo működése a nevelés
körül tud felmutatni. Ügyes összeállításban olvashatjuk itt, hogy a
katholikus egyház feje mily széleskörű munkásságot fejt ki az iskola
érdekében is, hogyan figyelmeztet classikus latinsággal írt bulláiban az
iskola és nevelés bajaira és szükségleteire, és mennyit tesz anyagilag a
közoktatás különböző ágainak fejlesztésére az egész világon — Európá
ban épúgy, mint a többi földrészekben.
17. tialasanzi sz. József, a Kegyes Tanitóreml alapitója. írta dr.
Erdélyi K. (Temesvári k. r. főgymnasium.) A Kegyes Tanítórend ala
pítója, kit a szegény nép gyermekeinek nevelése körül szerzett érdemei
ért méltán szoktak Pestalozzival is összehasonlítani, megérdemli, hogy
emlékét fel-fel elevenítse a gyakorlati pædagogia történetírása. S külö
nösen mi magyarok, kiknek nevelésügye sokat köszön ezen érdemekben
gazdag rendnek, hálásan emlékezhetünk meg alapítójáról, e férfiúról, ki
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háromszáz évvel ezelőtt Kóma utczáin maga köré gyűjtötte a szegény
gyermekeket és első sorban vallásos, de egyéb nevelésükről is gondosko
dott és visszautasítva a legmagasabb egyházi méltóságokat, csak a taní
tói hivatásban és a tanítórend szervezésében találta élete feladatát.
S feladata teljesítésének útja nem volt kevésbbé rögös, mint a 200 évvel
utána jött svájczi iskolareformatoré : anyagi, erkölcsi küzdelmekben és
csapásokban, keserű csalódásokban és megaláztatásokban gazdag volt
Calasanzi pályája is. E csodálatra méltó életpályát, melynél érdekesebbet
ránk, paadagogusokra nézve alig tud a katholikus egyház szentjeinek
története felmutatni, a hálás epigon áhítatos lelkesedésével rajzolja
Erdélyi. S a ki egy igaz, mély pædagogus lelket, hasonlót a Comeniuséhoz vagy Pçstalozziéhoz, meg akar ismerni, még pedig egyet, melylyel a
pædagogiai történetek — minthogy az elméleti pædagogiâra hatással
nem volt — keveset vagy sehogysem foglalkoznak, meg akar ismerni,
annak melegen ajánlhatjuk Erdélyi tanulmányát. Csak egyet sajnáltunk,
azt t. i., hogy az első piarista iskoláknak, melyek a jezsuita iskoláktól
jellegükre nézve oly nagyon elütöttek, belső berendezéséről, hogy úgy
mondjuk, paedagogicumáról oly keveset mond, — vagy tán erre nézve
kevésbbé gazdagok az irodalmi források, melyeket Erdélyi egyébiránt oly
lelkiismeretesen felhasznált ?
VI.
Az előbbi rovatok egyikébe sem sorozhatók teljesen a követ
kező értekezések :
1. Goethe, mint nevelő. Irta Vende Ernő. (Pozsony-szt.-Györgyi
r. k. gymn.) A kis értekezés czíme után Ítélve azt várná az ember, hogy
tán a Goethe munkáiban oly nagy számmal található pædagogiai nyi
latkozatok összeállítása, holott a nagy költő hatalmas szellemi tevékeny
ségének csak egy ifjúkori episodjára vonatkozik, azon szerepére t. i.,
melyet mint lipcsei deák otthon maradt húgával, Kornéliával szemben
visz, midőn ékes epistolákban művelődésére és egész nevelésére hatni
próbál. E levelek (számra nézve 14) csak nehány évvel ezelőtt jelentek
meg először az 1886-iki Goethe-Jahrbuchban és ezeknek tartalmát ismer
teti Vende fentjelölt értekezésében. Kitűnik e levelekből, hogy Goethe,
kire magára is nagyon csiszolólag hatott lipcsei tartózkodása, sokat
gondolkodott ez időben a lánynevelésről általában és saját húgán pró
bálta először megvalósítani idevágó gondolatait. Különösen olvasmányára
és stílusa finomítására nézve szolgál neki jó tanácsokkal, de más tekin
tetben is tesz a fiatal genie nehány figyelemre méltó megjegyzést a
lányok neveléséről. Minden esetre testvémevelő ténykedésének megis
merése is igen érdekes kiegészítése a nagy genius fiatalkori képének.
2. A magániskolák és nevelőintézetek szükségessége és haszna. Irta
dr. Koltai Virgil. (Böser János gymnasiuma.) A nehány lapra terjedő
kis értekezés több, annyira-amennyire nyomós argumentum felhozásával
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plakliroz a magániskolák és a velük egybekötött internatusok szükséges
sége mellett általában és különösen a fővárosban. Kiváltképen a nyilvá
nos iskolák rendkívüli túlzsúfoltsága az, melyre az értekező rámutat,,
mint a magánintézetek szaporítása szükségességének főokára.
Értekezésének főtörekvése az, hogy a szülőket arról győzze meg, hogy
gyermekeiket már korán, lehetőleg az iskolázás elejétől fogva adják nevelőintézetbe, ne pedig, mint most rendesen történik, csak akkor, ha már a
nyilvános iskolában vele boldogulni nem tudnak, vagy ha otthon na
gyobb nevelési akadályokra találnak, a mi aztán manapság gyakran in
kább javító intézetek jellegét szerzi a nevelőintézeteknek. Koltai nem
annyira javító, mint inkább præventiv eszközöknek szeretné az inter natusokat a főváros athmosphæràjânak test-lelki veszedelmei ellen.
Van sok igaz Koltai érvelésében és bizonyos, hogy a mi manapság
a pædagogust még sok esetben elidegeníti a legtöbb magáninternatustól,.
az épen az a körülmény, hogy nagyobbára valamely erkölcsi vagy legjobb
esetben értelmi hiányban laboráló gyermekek asyluma, és ép e körül
ményben rejlik aztán annak is az oka, hogy oly ritkán jó asylum.
3.
Az angol internatusok. Irta dr. Erődi Béla. (M. k. Ferencz
József nevelőintézet.) A Ferencz József intézet kormányzója időt szakí
tott magának a tavalyi szünidők alatt francziaországi tanulmányútja
befejeztével, hogy 8 napra Angliába is ránduljon, a melynek négy leg
előkelőbb internatusát látogatta meg. E négy intézet : a WestminsterSchool és a Christ-Hospital Londonban, továbbá a híres nevelőintézetek
Eton és Harrow-On-The-Hillban. A miket Erődi az említett intézetek
ben tapasztalt, mind egyformán oly érdekes, hogy bajos mindezt egy
comprimált kivonatban összefoglalni. Midőn tehát ez okból azt, ki a
részletek iránt érdeklődik, magára a tanulságos értekezésre utaljuk, itt
csak arra szorítkozhatunk, hogy magát, Erődi összefoglaló resuméját,
illetőleg tapasztalataiból vont következtetéseit reproducáljuk. Mint a
legelső tanulságot, azt idézi Erődi, hogy «az iskolai traditiónak, a meg
csontosodott szokásnak oly szívós fentartását sehol se lehetett annyira
tapasztalni, mint Angliában, hol még a lényegtelen külsőséghez is bizo
nyos féltékeny kegyelettel ragaszkodnak. A latin versek Íratását például
ma már az angol tanügyi körökben is eredménytelen, fölösleges, idő
pazarló munkának tartják, de azért e nyűgtől még sem tudnak, még
sem akarnak szabadulni. Az angolok továbbá a physikából és mathematikából jóval kevesebbet tanítanak az iskolában, mint mi; de azt alapo
san, mélyrehatóan tudják és értik a tanulók. Az angol az életnek, prak
tikusan tanít ; a mit az angol az iskolában elsajátított, már mint kész
kincset viszi magával az életbe. Az iskola az angoloknál mindig nevelőintézet, még akkor is, hogyha az bennlakó rendszerrel nincs is össze
kötve. A boarding-houseoknak, a kisebb-nagyobb deákházaknak (melyek
M agyar Pæ dagogia. I II. 6, 7.

2fi

370

W A L D A PFE L JÁ N O S.

egyenesen az iskolákhoz csatlakoznak, minőkben pl. Harrow-On-TheHills 500 tanulója van elhelyezve) e tekintetben nagy szerepük van az
angol iskola-életben. Az angol iskola megszoktatja a tanulót, hogy tud
jon lemondani, hogy kevéssel beérje, magát másoknak alárendelni tudja.
Ezt érvényesíti a fagging-rendszerrel (ez abban áll, hogy a kisebb deákok
egy ideig szolgálják a nagyobbakat), mely szerint még a legelső főúri
család gyermeke is szolgáskodáson kezdi tanúlmányait. Az angol iskolák
gondosan nevelik az ifjú individualitását. Ha látják, hogy valamely
tárgyban nem bír eredményt felmutatni, azt tovább nem faggatják, ott
elnézők, engedékenyek ; de annál többet kivannak tőle azon tárgyból,
melyben nyilvánvalók képességei. (Megegyezik-e ily eljárás — kérdezzük
mi parentliesisben — az iskola hivatásával, melynek épen nivellálni a
feladata ?) Kiváló vonása továbbá az angol nevelésrendszernek — constatálja Erődít — az önállóságra, erkölcsi függetlenségre való szoktatás.
A szellemi képzést erős testi neveléssel (melynek mindenféle játékok,
criquet stb. és athleta-gyakorlatok is a főtényezői) teszik egészszé. «Mi
magyarok — mondja Erődi értekezése végén — sokat, igen sokat tanul
hatunk az angoloktól, a nélkül, hogy az ő intézményeiket akarnék a mi
talajunkba átültetni, az ő eljárási módjukat akarnók utánozni. Azok ott
tenyészhetnek csak jól az ő külön talajukban ; de tanulhatunk tőlük
nevelési irányelveket, melyeket a mi saját intézményeinkkel kell össz
hangba hozni, azokkal kell érvényesítenünk».
4. Miért taníttassák a szülök gyermekeiket a gyorsírásra ? írta
Marhauser Imre. (Bonyhádi algymn.) Ez értekezés nagy buzgósággal
érvel a gyorsírás fontossága mellett és gyakorlati hasznosságán felül is
sok üdvös hatására rámutat. A szerző szerint neveli a gyermek figyelmét,
emlékezetét, pontosságra szoktatja, a magyar nyelv használatát tudatosabbá teszi és végül írására általában javítólag hat. Kár, hogy az írót a
gyorsírás tanításának ügye iránt való nagy buzgósága némileg igazság
talanná teszi a többi rendkívüli tárgyak iránt, melyeket a gymnasiumban
tanítani szoktak.
5. A középiskolák önképzö köreiről. írta Kende Ferencz. (Soproni
állami főreáliskola.) E dolgozat arról tanúskodik, hogy írója gondos,
kötelességtudó tanár, a ki minden tanító teendőjét, így az önképző-kör
vezetését is avval a lelkiismeretességgel és komoly megfontoltsággal
végzi, mely minden iskolai ténykedést, a legaprólékosabbat és látszólag
legmellékesebbet is — fontosnak és pædagogiai elvek szerint intézendőnek tartja. Ha az ilyen tanár egyik-másik dolgára, úgynevezett vesszőparipájára nézve kelleténél többet fontoskodik, még ez sem oly nagy baj,
mint az illető feladat kicsinylése vagy bizonyos nembánomság, mely
iskoláinkban minden az obligatorius leczkék keretén kívül eső dologra
nézve oly gyakran található. S így most sem vehetjük rossz néven Ken-
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détől, ki bizonyára már régebben önképző-kori vezető, ha kissé sokat
vár kedves önképző-köreitől. Szerinte a következők tegyék az önképző
kör hivatását, czélját: «az irodalom és jeleseinek tanulmányozása; a
történelem, de kiválóan a magyar történetnek és nagyjainak tanulmá
nyozása, hogy ezek életfolyásából honszerelmet és lelkesedést merítse
nek ; az idealismus ébresztése és ápolása, az érintkezési modor nemesí
tése, a tehetségtisztelet és a nemes deinokratia — röviden : az ész és szív
működésének okos irányítása». Nagyon megszívelendő tanácsokat ad
azonban Kende az önképző-körök vezetőinek és a tanári testületeknek
általában az önképző-körökkel szemben való viselkedésükre nézve és az
a javaslata is talán megfontolásra és visszhangra méltó, hogy a hazai
középiskolai önképző-körök vezetői tartsanak országos értekezletet az
önképző-körök egyöntetű, okszerű szervezése ügyében.
(5. A tanuló ifjúság iskolán kívül töltött idejének felhasználása és
a szülök közreműködése. írta Molnár Béla. (A Pannonhalmi sz. Benedekrend kőszegi gymn.) E dolgozat azon jóravaló programmértekezések ritka
fajából való, melyeket elolvasni a szülőknek, tanároknak és tanulóknak
egyaránt érdemes dolog. Hogy miről szól, azt hosszú ezíme eléggé sej
teti, de hozzá is tehetjük, hogy a czímben jelzett tárgyat a 46 lapra
terjedő, minden tekintetben jól megírt értekezés lehetőleg ki is meríti.
Helyesen körvonalozza a szülei ház feladatát az iskolához való viszonyá
ban, és részletes s mindig az arany középúton maradó utasításokat ad
arra nézve, miképen oszsza be a szülei ház a tanulók házi munkáját és
házi üdülését. Jó tanácsokkal szolgál különösen a nagy szünidők felhasz
nálására nézve, de a mit a rendes napi szabadidőnek a testedzés és kéz
ügyességek szerzésének czéljaira való felhasználósáról mond : az is helyes
és már azon óvatosságnál fogva is, melylyel mindennemű túlzástól tar
tózkodik, nagy figyelemre méltó. Ha valami kis kivetni valót akarnánk
értekező nézeteiben találni, akkor az legfeljebb az a tolerantia lehetne,
melylyel mégis bizonyos időtöltések iránt viseltetik, a melyeket jó volna
egész erkölcsi nyomatékkai elítélni, például a kártyajátékok iránt, még
otthon a családi körben is, melyeket legjobb nemcsak eltiltani, a mi
nem sokat használ, hanem mindig mint az illetőknek — Schopenhauer
szavai szerint - nagy szellemi szegénységi bizonyítványát erős meg
vetéssel tárgyalni. A mit az értekező dolgozata végén az olvasásról és az
ifjúsági könyvtár kezeléséről mond (ez utóbbit nemcsak, mint rendesen
történik, egy tanárra, hanem az összes osztályfőkre és a magyar iroda
lom tanáraira akarja bízni), szintén megfontolást érdemel. A derék érte
kezés hangja is művelt és eléggé távol marad a bombasttól, a hasonló
tárgyú értekezéseknek e gyakori nevetséges vonásától.
7.
Az ifjúság és a regényolvasás. Különösen a szülők figyelmébe
ajánlom. írta Gaal Mózes. (Pozsonyi kir. kath. főgymnasium.) Az isme26*
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retes ifjúsági író, ki maga is az utolsó években sok ifjúsági elbeszéléssel
szaporította irodalmunkat, ez egyszer saját területéről psedagogizál és
12 lapon át tart egy mindenesetre jót akaró, de nem mindig jó Ízlésű
philippikát a francziagalansregények,amodern naturalistico-realisticus
és — horribile dictu — a porkographicus irodalom ellen és óva inti a
szüléket, hogy tartsák távol serdülő korban levő gyermekeiktől e vesze
delmes olvasmányokat. Jó, jó — hiszen igaza van Gaalnak, de nem
teszi-e értekezése magára ő reá is egy kissé a jó Don Quijote szélmalomharczának a benyomását? Yan-e csak kissé műveltebb szülő, a ki nem
tudja, hogy Sue vagy Zola vagy Maupassant regényei, — a tulajdonképi
porkographus irodalomról nem is szólva — nem valók a gyermekifjak
kezébe ? S a műveletlenek olvassák-e értekezését, mely kivéve a régibb
és aránylag kevésbbé ártalmatlan Sue, Ponson de Terrail, Dumas, Gaborieau, Montepin és Févalt, nem is nevezi meg a «libri proscripti» íróit,
annál kevésbbé magukat a könyveket ? Nem hiszi-e Gaal, hogy az a
szülő, a ki megérti értekezése e szavát «porkographikus », maga is na
gyon jól tudja, hogy ily könyveket távol kell tartani gyermekétől ; a ki
pedig e szót nem érti s vele együtt nem azokat a pikáns ízű allusiókat
«a caviarra és a japáni salatá»-ra (1. Gaal értekezése 12. lapját), azoknak
hiába írta azokat a kopottas, de igaz fejtegetéseket a «nem igaz»-ról a
mai naturalismusban ? S arra nem gondolt Gaal, hogy az értekezést,
melyet oly melegen ajánl a szülék figyelmébe, nem is annyira ezek fog
ják olvasni, mint inkább a gyermekek és ezek között tán mégis sok lesz
olyan, a ki tán először hall a «porkographiá»-ról a «kaviárról» és a «japani
salátá»-ról és a lexiconhoz vagy idősebb, nem mindig okosabb emberek
hez fordul, kik aztán magyarázataikkal igenis elérik, hogy mint Gaal egy
helyen oly szépen (?) mondja, «a homályos képzet fogalommá izmosod
jék, a sejtelemből sürgető, csaknem kényszerítő vágy lesz, mely nem en
gedi, hogy fele úton megálljon ?» Iskolai dolgokban, különösen a gyer
mekek kezébe adott iskolaprogrammokra nézve mindig áll a régi
mondás : maxima debetur reverentia pueris— még akkor is, ha a szülék
figyelmébe ajánljuk a mondottakat s e reverentiát korántsem mentjük
meg avval, hogy félig, burkolva mondjuk azt, a mit kereken kimonda
nunk nem lehet. — Van az értekezésnek egy jóravalóbb része is, mely a
napilapoktól és a bennök előforduló regényektől óvja a szüléket. —
Gaal egyébiránt mint értekező is novellistának maradt, vagy tán nem
meseköltő phantasiára vall egy komoly értekezésnek ilynemű kezdete ? :
«Nem tartozik manapság a ritkaságok közé effajta hírlapi újdonság:
X. Y., 13 éves gymnasista, nyomtalanul eltűnt szülői lakásáról. A fiú
egyik iskolatársa vallomása szerint könyveit eladta és avval a tervvol
foglalkozott, hogy egyenesen Kaliforniába megy, aranybányát Íreres, ott
aranyrudakkal megrakodva sereget szervez, indianusokat pusztít s idővel
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országot alapít stb.». Hány ilyen hírlapi újdonságot olvasott már Gaal ?
Még olyan ritka mindenesetre lesz, mint az effajta kezdet komolyan ké
szülő értekezésben.
7. Hibák a tanításban. Irta James L. Hughes, angolból fordította
Waldapfel János. (Budapesti tanárképző-intézet gyakorló főgymnasiuma)
(1. Magy. Pæd. II. évf. 497.).
8. Életpályák. Útmutató a pályaválasztáshoz. Összeállította Ferenczy István. (Nagyszebeni állami főgymnasium.) E kitűnő értekezésre,
ez idei programmirodalmunknak tán legkiválóbb termékére nézve 1.
Magy. Pæd. II. évf. 550.
W aldapfel J ános.

P l a t ó n é s A r i s t o t e l e s . Szemelvények a görögből fordítva, magyaráza

tokkal, dr. Péter/i Jenő és dr. Gyomlay Gyula közreműködésével szer
kesztette Alexander Beruát.

E munka mint a gymn. görög-pótló tanfolyam czéljaira készült
mű a saját terén egyedül áll tankönyvirodalmunkban. A görög pótló
tanfolyam ugyanis a jelen isk. évben ért fel a YHI. osztályba s e körül
ménynyel járó szükséglet hozta létre a fönt jelzett munkát, melynek
összeállítására hivatott szakemberek szövetkeztek.
A görög-pótló tanfolyam fennálló tanterve a VIII. osztály görög
irodalmi tananyagát a következőkben Írja elő : «Szemelvények Platonnak
és Aristotelesnek főkép ethikai műveiből. A görög prózairodalom fejlő
désének ismertetése. » E követelményekhez alkalmazkodva tehát a kezünk
alatt levő könyv szerzői először a Platon dialógusai közül fordításban
adják Sokrates apológiáját és Kritont egészen, továbbá bő részleteket s
mintegy összefüggő szemelvényeket nyújtanak a Gorgias-ból, a «Politeia»-ból, végül Aristoteles Nikomachosi ethikájából. Mindenik szemel
vény a teljes mű gondolattartalmát és szerkezetét megvilágosító beveze
téssel van ellátva, e mellett úgy a Platoni, mint az Aristotelesi szemel
vények elé az illető bölcsészek rövid jellemzése, bölcsészettörténeti jelen
tőségük ismertetése van csatolva. Ez a könyv szerkezete, melyet még a
fordított részletekhez fűzött magyarázó jegyzetek egészítenek ki.
A mi először is a két bölcsészről rajzolt irodalom- és bölcsészettórténeti képeket illeti, ezek közül a Platonra vonatkozót iskolai tan
könyvben nem tartom egészen sikerültnek. Szépen, szellemesen van Írva,
de inkább művelt közönség számára írott essaybe, mint iskolai kézi
könyvbe való s ott is csak azok fogják igazán élvezhetni, kik a görög
szellem és bölcsészet történetében jártasak. Annyira általánosságban
van tartva az egész kép, az eszméknek csak a csúcspontjait érinti s any-
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nyira át van szőve képes kifejezésekkel, hogy azok a gymn. tanulók, kik
a görög pótló tanfolyam intentiója szerint különben is a növendékek
gyöngébb elemeiből kerülnek ki, e fejtegetésekből édes-keveset fognak
tanulni és semmi esetre sem fognak sem Sokrates-ről sem Plátonról
maguknak tiszta képet alkotni. Mutatóul legyen elég az elejéről néhány
sort idézni : «A görög világ fejlődése menetén ki merítette a politikai
változások lehető formáit s a mennyire egyetlen nép megvalósíthatja
az emberiség aristokratikus érdekeit : a tudomány s művészet feladatait
is megoldotta körében. Mint a mathematikus sok egyenletet egy alap
formára vezet vissza, úgy találhatjuk meg a tudományok, művészetek s
politika alapformáit a görögöknél. Ma a történet nagyobb tömegekkel,
gazdagabb anyaggal dolgozik, ezerfelé ágazó gondolatok, érzések, szen
vedélyek gomolyával ; de a ki ért a szellemi élet dialektikájához, ezek
alapján mindenütt megtalál bizonyos változatlan, elemi vonatkozásokat,
s ha azokat tisztán akarja észlelni, a görög életben mintegy kézzel fog
hatja stb.» Hát biz a gymn. tanuló még nem ért e dialektikához s részére
mindent magunknak kell kézzelfoghatólag fölfejteni.
Sok tekintetben hasonló szellemben van irva a Gorgiashoz adott
bevezetés is. «A Gorgias, úgymond, Platonnak a közélettől elfordulását
magyarázza s filozófiájának az élettel szemben negativ természetét. Kü
lönben másként is kifejezhetjük a dolgot. Platon azonosítja a morált a
politikával, azonosítja a tiszta belátást az egész emberrel. A mi e tiszta
belátással ellenkezik, az vak ; a mi a politikában a morálon kívül esik,
az hitvány. Ennek a vakságnak, ennek a hitványságnak esett áldozatul
Sokrates s ezen vakság és ezen hitványság elől menekül Platon a filozó
fiába». Bármily szellemes is a Gorgias alapgondolatának eme felfogása,
mégis azt hiszem, hogy a gymn. tanuló részére e dolgot máskép kellett
volna kifejezni.
E mellett a Platoni Bevezetésekben egy lényeges hiányt érzek.
A Gorgiashoz ért Bevezetés e szavakkal kezdődik: «Említettük azt a
nagy hatást, melyet Sokrates élete és halála a filozófia fejlődésére gyako
rolt.» Nos hát én is ezt kerestem, de nem találtam sehol sem ; pedig
talán a Sokrates bölcsészettörténeti jelentőségének kidomborítása a
könyv elsőrangú feladatai közé tartoznék. De úgy látszik, hogy a külön
böző szerzők e tekintetben egymásra utaltak, így történt aztán, hogy az
Aristotelesről Írott czikk Sokrates ethikai álláspontjáról is világosabb
képet nyújt mint a Plátoni bevezetések. Ama «Bevezetések» különben,
melyek az egyes fordított szemelvények előtt állanak, kevés kívánni valót
hagynak fenn, röviden, világosan tájékoztatnak az illető művek tárgyáról,
eszmeköréről és szerkezetéről, a fordított részleteket beillesztik azon gon
dolattartalomba, a melyből merítve vannak s ez által e szemelvényeket
tárgyilag is tiszta világításba helyezik.
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De legnagyobb elismeréssel adózom maga a fordítás irányában.
Már a fordított részletek kiválasztása is teljesen a tanterv szellemében
történt, fordításukon pedig annyi tanulmány és műgond érezhető, hogy
mint műfordítások teljesen irodalmi színvonalon állanak. A fordítók e
téren már jó részben tört úton haladtak, a mennyiben a Platoni szemel
vények a Politeiából vett részlet kivételével, mind megvannak a Hun
falvi Pál Plato-fordításában, a Nikomachosi ethika pedig, melyből az
Aristotelesi szemelvények merítvék, csak nem rég jelent meg irodalmunk
ban Haberern fordításában ; de míg a Platoni szemelvények fordítása
annyira fölötte áll a Hunfalviénak, a mennyire a magyar prózai stilus
kerek négy évtized alatt fejlődött, addig az itt adott Aristotelesi részlet
csaknem úgy viszonylik a Haberern munkájához, mint a valódi fordítás
a paraphrasishoz.
Kisebb jelentőségű kifogások nagy számmal tehetők ugyan e for
dításokra is, de ezek vagy csak egyes kifejezésekre vonatkoznak, vagy
általában oda irányulnak, hogy a fordítók a gondolat visszaadása mellett
itt-ott hivebben követhették volna az író stílusát, mondatszerkezetét is.
Néha ugyanis — mint ez különösen az Apológiában és Kritonban látható,
a művésziesebb mondatszerkezetet szétbontja a fordító, a gondolat ki
emelése végett némely kifejezéseket fölöslegesen ismétel, másokat meg
egészen elmellőz, a mi által fordítása kelleténél szabadabbá válik. Pél
dául szolgáljon az Ápol. XXY. fejezetének kezdő mondata: Tó [isv [írj
dyavdxzetv, d> àvâr/sç 'AtTryvaiot,
(prjtpitraads, d/.'/a ré [tót no/j.o.
ysyove ró yvt ovija, roar о, о'/./,о
iprjepwM тóv y Vf óvóra dftidtióv :

in t toútoj т :Ъ yvyovórt, őzt [ion xareao/tßti/./szat, хае otjx dvélntazóv not
nah) na/Aov t)a 'ju á “o> èxazétxuv tiov

«Nem mondhatnám, athéni polgárok,
hogy meglepett a mi történt, hogy vétkesnek nyilvánítottatok. El voltam
én készülve erre is, sok másra is : semmi váratlan dolog nem történt
rajtam, sőt ellenkezőleg csodálkoztam a kétfelé eső szavazatok szám
arányán. »
Talán a túlságos gondnak kell felróni az ilyen keresett kifejezése
ket: «Hogyan hatott ti rátok athéni polgárok vádlóim beszéde, nem
tudom; kevésbbé múlt, hogy én magam is bele хеш feledkeztem» e. h.
szinte magam is megfeledkeztem miattok magamról : xat aoróct ón''
aórdtv ó/.lyo’j snauroő sneÁa&ó/irjv (Ápol. I.). vagy «bölcs férfiú, a ki
vizsgálgatja az égi jelenségeket, felkotor mindenféle földalatti titkot»
e. h. felkutat dveÇ/jrqxaiç (Ápol. II).
Több példát találhatni arra is, hogy a magyar kifejezés más értel
met visz a szövegbe, mint a mi az eredetiből kiolvasható. így Kriton
szerint a Svkophanták előzékeny emberek, holott eôrûvêç=olcsôk, könynyen megfizethetők, a mint az utána álló mondat is mutatja («nincs
szükség velők szemben valami sok pénzre» Krit. IV). Ép így : «Hiszen
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te olyan rendszabály okát sürgetsz magad ellen, melyeket ellenségeid
sürgethetnének» e. h. oly dolgokat (t. i. halálodat) siettetsz magadra
nézve (rotaüza ansúdsca, népi aatjvôv у sósadat Krit. V.). Szintúgy nem
fejezi ki a gondolat kellő nuanceát a Politeiából fordított részlet első
mondata sem: «az állam úgy keletkezik, hogy egyikünk sem élhet egy
magára függetlenül, hanem sokra rászorul. » e. h. egyikünk sem képes
önmaga a saját szükségletét kielégíteni (rujr/ávee rjptöv sxaaroç odx
whapxrß). Sajtóhibának kell felrónunk a könyv 66. lapján olvasható
kifejezést : «úgy fogadnak ott, mint alkotmányunk ellenségét», mert nem
a mi, hanem az ő alkotmányukról van szó.
De nem folytatom tovább e megjegyzéseket, melyek különben is
kevéssé érintik a fordítás élvezhető voltát. Ellenkezőleg nem hallgatom
el azon benyomásomat sem, hogy a Platoni részletek, különösen a Gorgias és Politeia több helye szabatos és erőteljes nyelvezetével, az Aristotelesi szemelvény pedig rövid, velős kitételeivel és lapidaris kifejezései
vel tűnik ki s kivált a speciálisabb filozófiai fogalmak kifejezésén teljesen
meglátszik, hogy a fordítók görög nyelvi ismeretét szakszerű filozófiai
tájékozottság is támogatta.
A fordításhoz csatolt jegyzetek rövid tárgyi, vagy régiségtani ma
gyarázataikkal jó szolgálatot tesznek, világosan tájékoztatnak a szöveg
egyes vonatkozásairól, vagy — mint Aristotelesnél — az ethikai fogalmak
ról. Ily jegyzeteknek határozott hiánya érezhető a Gorgias és Politeia
részleteinek fordításánál, mintha csak nem volna eléggé praeparálva az
iskola számára. így p. о. a Gorgiasban midón Sokrates azt mondja Kalliklesnek : te az Athéniek és Prylampes Demosát szereted : honnan is
merje ki a tanuló a demos szó kettős jelentésében rejlő szójátékot ? hon
nan tudja meg, hogy az első birtokosra vonatkoztatva népet jelent, a
másodikra vonatkozólag pedig mint tulajdonnév áll. S több ilyen magya
rázatra szoruló hely is van a szövegben.
Mindent összevéve azonban e könyv fontos szolgálatra van hivatva
s mint az iskola szolgálatában saját terén egyedül álló mű nemcsak hé
zagot pótol, hanem feladata legfontosabb részét derekasan is oldotta
meg, ennélfogva a görög pótló tanfolyam tanárainak s a tárgy iránt
érdeklődő kartársaimnak szíves figyelmébe ajánlom.
(Debreczen.)
Dóczi I mre .
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VEGYESEK.
t Felméri Lajos. A kiváló és országszerte rokonszenves, korán
elhunyt tudós életének főbb adatait a következőkben vázoljuk. Született
1840. szept. 29-ikén Székely-Udvarhelyt szegény sorsú iparos szülőktől.
A középiskolát s főiskolai tanulmányait is részben Sárospatakon végezte,
hol Erdélyi János volt rá rá nagy hatással. Budapesten tbeologiai tan
folyamot végzett s itt Molnár Aladár és Ballagi Mór voltak mesterei.
1866-ban külföldre indult, beutazta Angliát, Skócziát, majd Jénába
ment ; később pedig Francziaországot, Svájczot és Felső-Olaszországot
utazta be. Külföldi tanulmányai befejeztével 1868-ban Sárospatakra
hivták meg a bölcselet tanárának az elhunyt Erdélyi János helyére,
majd 1872-ben a kolozsvári egyetem pædagogus professora lett s halá
láig ott működött. 1879—80-ban a közokt. miniszter megbizásából
Anglia közoktatásügyét tanulmányozta. Az Emkc alapításában és fej
lesztésében jelentékeny szerepet játszott. Számos kisebb irodalmi műve
jelent meg a tanügyi és egyházi lapokban. Társaságunknak rendes tagja
volt és a Magyar Pædagogia is közölt tőle értekezést. Két nagyobb
munkája van: «Az iskolázás jelene Angolországban» 1881 és «A neveléstudomány kézi könyve» 1890, mely fél év alatt két kiadást ért. A mű
ködésében nyilvánuló szellemet a lapunk élén olvasható necrolog mél
tányolja. Áldott legyen emlékezete !

Az évzáró vizsgálatok. A «Népnevelők Budapesti Egyesüle
tének» pædagogiai szakosztálya f. évi május 26-ikán igen látogatott
ülést tartott, melynek tárgyául a záró-vizsgálatok kérdésének megvita
tása volt kitűzve. E tárgyban Stem Ábrahám nyújtott be Írásbeli véle
ményt, melyben a vizsgálatok eltörlése mellett nyilatkozott. Sokan
hozzászóltak a kérdéshez, melyről a Magyar Paedagogia I. évfolyama
(240. 1.) is közölt volt czikket Szántó Eleázártó 1 a vizsgálatok tartása
ellen. A vitát a következő pontok elfogadása zárta be : 1. Az évi záró vizsgálatok ezután is fentartandók. 2. A záró-vizsgálatok ne ellenőrző,
hanem ünnepélyes jellegűek legyenek. 3. A vizsgálatot a tanító maga
vezesse, s abba beavatkozást senkinek se engedjen. 4. A vizsgálat anyaga
megállapítandó. 5. A záró-vizsgálattal egyidejűleg záró-ünnepély is tar
tassák. — Sajnáljuk, hogy e hókusz-pókuszt teljesen el nem törölték,
illetőleg, hogy a Stern Ábrahám javasolta összefoglaló tanítással nem
helyettesítették.
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Az iskolaorvosok és egészségtantanárok értekezletéből ki
küldött bizottság legújabban memorandumot nyújtott be a vallás- és közoktatásügyi miniszter úrhoz, melyben az egészségtani ismeretek tanításá
nak fontosságát hangsúlyozva, kívánságukat a következő pontokban
foglalják össze : I. Az iskolaorvosi intézmény rendszeresítendő ; álljon
minden iskola orvosi felügyelet alatt, a kir. tanfelügyelők mellé ren
deltessenek iskolaorvosok, szaksegédi minőségben ; 2. a megejtendő
vizsgálatokra szükséges helyiségek és eszközök bocsáttassanak az iskola
orvos rendelkezésére ; 3. az egészségtan tanítása legyen kötelező az or
szág minden iskolájában ; 4. az eddigi tiszteletdíj helyett állapíttassék
meg méltányos fizetés.
— A debreczeni orsz. tanszerkiállítás rendező bizottságának
küldöttségét május 18-án külön kihallgatáson fogadta gr. Csáky Albin,
vallás- és közoktatásügyi miniszter, a kópviselőház fogadó-termében.
Délben megjelent ott Simonífy Imre, kir. tan., a polgármester, mint
kiállítási rendező bizottsági elnök vezetése alatt Zádor Lajos és Eötvös
Károly Lajos igazgatósági elnök, kikhez Körössy Sándor, Thaly Kálmán
és dr. Király Ferencz országgyűlési képviselők csatlakoztak.
A küldöttség vezetőjének szóbeli előterjesztése után átvevén a
miniszter a bizottság memorandumát és «Kiállítási Értesítő» megjelent
számait, válaszában a következő nagyfontosságu kijelentést tette :
Örömmel és érdeklődéssel kisértem eleitől fogva hazafias és nemes
vállalkozásukat, a mint az a hazai közoktatás hivatalos őrének és veze
tőjének kötelessége. Örvendek, hogy ezen országos közművelődési válla
lat oly kedvező kilátásokkal rendeztetik. Beismerve országos jelentősé
gét, nemcsak köszönettel elfogadom a felajánló védnökségét, hanem e
megtiszteltetést úgy magamra, mint közoktatásunkra lekötelezőnek
tekintem. És hogy védnöki tisztemnek megfeleljek, nemcsak azt Ígérem,
hogy minden lehető kormányi támogatással továbbra is elősegítem
ügyöket, hanem kijelentem, hogy mindenesetre jelen akarok lenni. H a
csak emberileg ki nem számítható akadály közbe nem jő, ott leszek,
azért is, hogy közvetlenül tapasztalhassam a közoktatás terén ama jelen
tékeny haladást, a mi Debreczenből a hivatalos jelentések szerint tudo
másomra jött, és hogy magam szerezzek tájékozást a további fejlesztésben
állami teendőink felől.
Ismételve nagyon köszönöm figyelmüket, az átvett emlékiratot
pedig a lehetőség határai között legkedvezőbben intézendem el.
Még a küldöttség tagjaival nehány szót váltott, miközben Hieronymi és gr. Tisza miniszterek is megfordultak a fogadó-teremben, az
után a küldöttség lelkes örömmel távozott, hogy fölkeresse Berzeviczy
Albert államtitkárt, a ki szintén a Házban fogadta a rendező-bizottság
küldötteit.
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Berzeviczy államtitkár is a legkedvezőbben nyilatkozott az orsz.
tanszerkiállításról, melynek sikere annál értékesebb, mert a közérdeklő
dést és a pénzt a milleniumi kiállítás kötötte előre le, s e miatt a kor
mány sem támogathatja annyi állami segélylyel, mint óhajtaná s a válla
lat megérdemlené. Kedves kötelességének ismeri a kiállítási nagybizottság elnökségét elfogadni s lehetőleg betölteni is, és ha az állami teendők
sokasága miatt előbb nem munka lkodhatik is : a kiállításon minden
esetre megjelenni törekszik.
A küldöttség végre a minisztériumba ment, hogy az egyes osz
tályokban tisztelegjen és mformáljon, Szathmáry György miniszteri
tan. igazgatósági elnökül fölkérje. E lelkes szakférfiú a legapróbb rész
letekre menő tudakozódással tájékozván magát az eddigi fejleményekről,
a kiállítás további támogatását készséggel fölajánlotta és az igazg. elnöki
tisztet elfogadva megígérte, hogy a kiállítás idején, a mikor szabadságon
lesz, le fog menni Debreczenbe.
***
— A magyar pædagogusok pünkösdi ülése. A magyar tanítói
kar fontos ülést tartott pünkösd ünnepén a milleniumnak méltó módon
megülése tárgyában. Fővárosi és vidéki tanítók és tanférfiak szép szám
mal gyűltek össze az Országos Bizottság kezdeményezésére. 22 testület
és intézet képviseltette magát. Az ülést [.tikit* Vendel, az országos bi
zottság elnöke nyitotta meg s Heinrich (hisz táv egyetemi tanárt, a
magyar pasdagogiai társaság elnökét ajánlotta az értekezlet elnökéül ;
a jegyzői tisztet Bongérfi ,lemos végezte. Ezután Nagy László tanító
képzőintézeti tanár vette át a szót, a ki az ezredéves ünnep megülése
tárgyában indítványt tett s javaslatát a következő előterjesztéssel okadatolta :
Minekelőtt föltette a kérdést : Yan-e szükség a tanítók és tanárok
együttes tanácskozására. Nyomban megadta a feleletet: igenis van.
Szükség van első sorban az 1896-ban tartandó nagy nemzeti
ünnepély szempontjából. Illő, hogy a nevelés-tanítás emberei nagy
szabású gyűlést tartsanak az ezredéves kiállításkor. A kiállítás nemzeti
jellegének azonban csak nemzeti jellegű kongressus felel meg.
Ezen gyűléshez jelentős közoktatásügyi érdekek fűződnek. Isme
retes, hogy a magyar tanítóvilágban az összetartozás érzete igen laza.
A különböző iskolanemek tanítói és tanárai egymással egyáltalán nem
érintkeznek. Egyesületekre vannak széttagolva, a melyek egymást nem
támogatják. Ennek a széttagoltságnak káros következményei vannak.
Ilyen a tanítói közszellem hiánya, ellenben kifejlődött a kaszt-szellem.
A különböző iskolanemek tanítói egymástól elzárkóznak s egymás mun
káját nem becsülik eléggé. Beszélnek külön népoktatási szellemről s külön
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tudományos szellemről s úgy állítják azokat egymással szembe, mint
ellenségeket. Nincs életerős, egészséges, egységes tanítói közszellem
Magyarországon.
A széttagoltságnak másik következménye a tanítói egyesületi élet
nek pangása, tőt itt-ott szétbomlása. Ez is onnét van, mert nem táplálja
azokat az erős tanítói közszellem, közlelkesedés. A tanítói társadalom ezen
széttagoltsága meglátszik az iskolákon is. Nincs meg az egyes iskolák
között az átmenet. így pl. az elemi iskola és középiskola oktatási rend
szere nagyon eltérő egymástól, a középiskolából sincs meg a kellő át
menet az egyetemre. Iskolai rendszerünk nem alkot oly fokozatot, a
melyen a fejlődő ifjú nagyobb rázkodtatások nélkül juthatna keresztül.
Egyéb közoktatási érdekek is megkívánják az együttes tanács
kozást. Vannak kérdések, a melyek közösek, s a melyek megkívánják
azért a közös tanácskozást. Ezek eddig is azért nem nyertek elintézést,
mert mindegyik egyesület és testület külön tanácskozott róluk.
Ilyen pl. a magyar nyelv ügye. A magyar állam hivatalos nyelve
még mindig nem nyert eléggé érvényt és hatalmat az iskolákban. Még
mindig vannak felső és középfokú iskolák is, a melyekben a tanítás
nyelve nem magyar. Ilyen a tanár- és tanítóképzés ügye. Minden szakra,
pl. a jogi, az orvosi, a mérnöki pályára való kiképzés sokkal rendezet
tebb, mint a tanári pályáé. Külön képzik a középiskolai, külön a polgáriskolái tanárt, külön a népiskolai tanítót. Némely iskolák tanítóját meg
sehol sem képezik. Itt az ideje, hogy egységes alapon teremtsük meg a
tanárképzést. Különben az összes tudományos pályákra való kiképzés
sem kielégítő, sokan hangoztatják az egyetemi oktatás reformját.
Egész oktatási rendszerünk nem kielégítő. Mondhatni, hogy a
mennyi jót teszünk vele, annyit rontunk is általa. Ez is gyökeres átala
kításra vár.
Állami törvényeink gyökeres átalakítása küszöbön áll. Ez a köz
oktatási törvények gyökeres reformját is maga után fogja vonni. Fontos
azon általános elvek megállapítása, a melyek szerint közoktatási szerve
zetünk reformálandó. Különösen fontos az iskolák és az állam egymás
hoz való viszonyának a kijelölése. Meg kellene határozni az államosítás
elveit és határait.
Vannak-e a magyar tanítói testületnek közös érdekei, a melyek
szükségessé tennék a közös tanácskozást ? Az anyagi érdekek igen elté
rők. Ezek tehát kevéssé közösek. De a szolgálati érdekek közösek, mert
mindnyájan tanítással foglalkozunk. Habár jellegben és fokban külön
bözik is hivatalunk, szükséges, hogy az egyetemek, a felső iskolák és az
alsóbbfokú iskolák tanítói független, önálló testületet alkossanak.
A közoktatási kormányzat is reformra szorul, mert jelenlegi szer
vezetében csak fólkézzel szolgálja a közoktatást.
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Mindezek a kérdések 1806-ban tartandó közoktatási gyűlés programmját képezhetik. A gyűlés az összes iskolanemeket foglalja magá
ban a kisdedóvótól az egyetemig.
Mi a legközelebbi feladat ?
Küldjünk ki egy előkészítő-bizottságot, a mely az egyetemes gyűlés
szervezetére vonatkozó programmot kidolgozza. Határozza meg, hogy
az szabad gyűlés legyen-e, vagy képviseleti alapon tartassák ? Hány szak
osztálya legyen a nagygyűlésnek ? Hogyan legyenek képviselve az összes
tanítói és tanári egyesületek az országos kiállításon ? Oszszel aztán hívja
össze a szervezkedő nagygyűlést.
Elődeink lS48-ban tudtak egyesülni és megtartották az első egye
temes és közös magyar tanítói közgyűlési. Ennek a közgyűlésnek még
ma is észlelhetők a nyomai, következményét. A mai viszonyok épen
annyira parancsolok ilyen gyűlést tartására, a minők volt 46 évvel
ezelőtt.
Végül a következőket indítványozta :
1. Az értekezlet mondja ki, hogy Magyarország ezredéves fenn
állásának emlékére, 1896-ban egyetemes tanítói és tanári közgyűlés
tartassák, a mely lehetőleg az összes közoktatási intézeteket felölelje.
2. Az értekezlet a czél megvalósítására előkészítő bizottságot küld
ki. Ezen előkészítő bizottság feladata az egyetemes gyűlés általános
szervezetéről, szakosztályairól tervezetet készíteni ; a tanítói s tanári
egyesületeket és testületeket csatlakozásra felszólítani, az illetékes he
lyeken a gyűlés sikere érdekében a kellő lépéseket megtenni, végre a
tanítói és tanári egyesületeknek a kiállításon való együttes résztvétele
tárgyában tervezetet kidolgozni.
3. Az előkészítő bizottság az őszszel hivjon össze szervező gyűlést.
A nagy tetszéssel fogadott indítványhoz többen hozzá szóltak s
egyes részletekre nézve tájékoztató nyilatkozatokat tettek ; szavazásra
kerülvén a dolog, Nagy László indítványának mind a három pontját
elfogadta az értekezlet azzal a hozzáadással, hogy a tanácskozás folya
mán felmerült nézetek szintén az előkészítő bizottság figyelmébe ajánltatnak. Az előkészítő bizottság felkiáltás utján a következőleg alakult
meg : Heinrich Gusztáv (elnök), Nagy László (titkár), Böngérfi János
(jegyző), Lakits Vendel, Volf György, Tóth József kir. tanfelügyelő,
György Aladár, Dorogsághy Dénesné, Gyulay Béla dr., Schneider János,
Веке Manó dr., Badó Vilmos, Kozocsa Tivadar, Bertalan Vincze, Luttenberger Ágost, Léderer Ábrahám, Csengeri János dr.
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Praeparatio Vergilius Aeneisének I. és II. énekéhez. Irta Dúczi Imre
főgymnasiumi tanár. 1—5. füzet. Bvidapest, 1893. (Singer és Wolfner.) Füzetenkint 20 kr.
M. Tullii Ciceronis De imperio Gnaei Pompei oratio ad QuiritesKiadta s præparatiôval ellátta liriez Soma gymn. tanár. Budapest, 1894.
(Singer és Wolfner.) Ára 70 kr.
Görög nyelvtan összehasonlító nyelvészeti alapon, iskolai használatra
irta Dóczi Imre főgymn. tanár. Második, átdolgozott kiadás. Budapest, 1894.
(Eggenberger.) 308 1. Ára 1 frt 60 kr. Az általánosan ismert kitűnő görög
nyelvtan ez új kiadását bizonyára örömmel veszik a szakférfiak.
Lélektan és Gondolkodástan, középiskolai használatra Írták dr. Hajdú
Tibor és dr. Xoltvány Iván pannonhalmi benezés tanárok. Budapest, 1894
(Kiadja a szt. István-társulat.) 228 1. Ára 1 frt 20 kr.
Természettan polgári fiú- és leányiskolák számára. A miniszteri tan
terv alapján irta Bein Károly. Második kiadás. Budapest, 1894. (Singer és
Wolfner.) 179 1. Ára 1 frt.
Magyarország története. Irta Marczali Henrik. Számos történeti ér
dekű ábrával. Budapest, 1894. (Eggenberger.) 212 1. Ara 1 forint 20 kr.
Kiváló történetírónk e díszes kiállítású, szép illusztrácziókkal ellátott iskolai
könyve, mely a müveitek igényeit is szem előtt tartja, egyik legszámot
tevőbb jelensége újabb tankönyvirodalmunknak. Bővebb ismertetésére leg
közelebb visszatérünk.
Epiktetos kézikönyvecskéje. Görögből fordította dr. Vajda Károly.
Fehértemplom, 1894. 25 lap. A hires stoikus bölcselőnek, Epiktetosnak
bölcseleti mondásait veszszük itt élvezhető fordításban dr. Vajdától, ki már
Longos pásztori regényének, Daphnis és Chloénak átültetésével szerzett m ű
fordítói érdemeket.
A legnagyobb magyar király, Mátyás, az igazságos, dicső históriája.
Elbeszéli Bőngérfi János. 11 képpel. Budapest, 1894. (Bózsa K. és neje.)
Ugyan e szerzőtől — úgy látszik — a népnek szánt nemesebb ponyva
irodalmi termékekül még a következők jelentek meg : A törökverő Hunyadi

János magyar hadvezér csodálatos élettörténete. Derűre ború, vagy a ma
gyar nemzet siralmas napjai a tehetetlen Jagellók idejében. A török világ
Magyarországon. Szapolyai az idolsó nemzeti király stb.
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MAGYAR PÆDAGOGIAI TÁRSASÁG.
Felolvasó-ülés 1S94. május 19-én.
Jelen vannak: Lederer Ábrahám ad hoc elnöklete alatt: Badics
Ferencz, Csengeri János, György Aladár, Gyulay Béla, Kerékgyártó
Elek, Lakits Vendel, Málnay Mihály, Mauritz Bezső, Nagy László,
Péteri! Sándor, Badó Vilmos, Trájtler Károly rendes tagok, utóbbi mint
jegyző ; továbbá Kobány M., Szőke István, Lád Károly, Komoróczy M.,
Szedlacsek Lajos és még több férfi és nővendég.
I. Dömötör Géza ily czimű értekezését : *Miképen alkalmazkod
jék a kisdednevelő a gyermekek egyéni sajátságaihoz ?» a szerző távol
létében Komoróczy Miklós olvassa föl.
II. Szedlacsek Lajos vendég: «A fiúk és leányok játékairól»
értekezik. A felolvasást élénk eszmecsere követte, melyben résztvettek
Gyulay Béla, Kerékgyártó Elek, Csengeri János, Lád Károly, Badó Vil
mos, Péterfy Sándor, Badics Ferencz és az előadó. A társaság e kérdés
ben nagyobb tevékenységet óhajtván kifejteni, javaslattételre Péterfy S.
elnöklete alatt egy Csengeri, Kerékgyártó, Gyulay, Szedlacsek, Badó,
Porzsolt Kálmán, György Aladár és Kiss Áron urakból bizottságot küldött ki.
A felolvasó-ülést a rendes tagok zárt ülése követte. Titkár jelenti :
a) hogy a debreczeni tanszerkiállításon társaságunknak az elnökségi
ülés határozata szerint a «Magyar Pædagogia» eddigi évfolyamainak
küldésével fog résztvenni ; b) a magyar természetvizsgálók és orvo
sok vándorgyűlésére a társulat is hivatalos ; c) a magyarországi tanítók
országos bizottsága felhivására a társaság részt vett a milleniumi kiállí
tás alkalmával rendezendő tanítói és tanári kongresszusnak előkészítő
értekezletén ; d) jelenti, hogy Főmagasságu Vaszary Kolos, Magyarország
herczegprimása, 100 forintot küldött alapítványképen a Társaság czéljnira ; örvendetes tudomásul van ; e) végül újabb kültagokat jelentett
be, kik a következők : Pacséri Károly (Kassa), Szedlacsek Lajos (Buda
pest), Wessely Ödön (Budapest).

A F r a n k ]i n - T á r s u la t k ia d á sá b a n m e g j e l e n t é s p o lg á r i- é s fe ls ő le á n y 
is k o lá k s z á m á r a e n g e d é ly e z e t t t a n k ö n y v e k j e g y z é k e .
A n m . m. kir.
vallás- és közokt.
M in iszter u r által
engedélyeztetett

a) Magyar nyelv.

Hoffmann Mór, M a g y a r nyelvtan a polgári iskolák I. és
1892/55481
II. osztálya számára. 4. kiadás
50 kr.
Klingenberg J. M a g y a r nyelv és ir á ly lan a polgári
iskolák I. és II. oszt. számára
50 kr.
Szántó Kálmán. M a g y a r olvasókönyv polgári és felsőbb
leányiskolák használatára.
I. az 1. oszt. számára. 2. kiadás
GOkr. 1890/194 4 9
II. a 2. «
«
2. «
80kr. 1890/194 4 9
Irá ly- és költészellan polg. és felsőbb leányiskolák
számára. 2. kiadás
60kr. 1890/19449
1888 1 7 3 5 8
Olvasókönyv a z irály tanhoz
1 frt 20 kr.
Л m agyar nem z. irodalom története olvasó í 1891/23767
kön yvvel
2 frt. 1 1892/21823
Szvorényi József. Л m agyar nem zeti irodalom rövid
ism ertetése
1frt.
1888/17 3 5 8
Gyulay Béla. Irodalom ism erlelö. A költő és prózai
műfajok irodalma és elmélete, a m. nemzeti irodalom
történetének rövid áttekintésével. Polgári iskolák
számára
1 frt 20 kr.
1890/26183
Gyulai Pál. Vörösm arty életrajza. 3. kiadás. A felső
leányiskolák VI. oszt. számára
1 frt 50 kr.
1887/28999
Arany János. Toldi. Költői elbeszélés. Magyai'ázta LehrAlbert.
8. kiad. (A polg. és felsőbb leányisk. IV. oszt. sz.) 80 kr. 1888/17358
Shakespere-Vörösmarty. Ju liu s Caesar. Magyarázta Névy
László. (Felső leányisk. sz.) 2. kiad.
60 kr.
1891/19283
Shakespere-Petőfi. Coriolanus. Magyarázta Névy László.
(Felső leányisk. sz.) 4. kiad.
60 kr.
1891/192 8 3
Sophokles. Antigone. Ford. és magyarázta Csiky Gergely.
(Felső leányisk. sz.)
50 kr.
1883/22 4 2 4
Vörösmarty Mihály. A k é l szom szédvár. Magyarázta
Vozáry Gyula. (Felső leányisk. sz.)
50 kr.
1889/13735
Vörösmarty Mihály. Csongor és Tünde. Magyarázta
Enged, végett
Torkos László. (Felső leányisk. sz.) 1894
60 kr.
felterjesztve
Szigligeti Ede. T en n a z ern yő nincsen k a s. (Olcsó
Könyvtár 235. sz.) 30 kr.

J

F o ly ta tá s á t lásd a boríték 4-ik o ldalán.

A FIUK ÉS LEÁNYOK JÁTÉKAIRÓL.*
A természet якarja, hogy a gyermekek
gyermekek legyenek, mielőtt emberré lennének.
Ha a rendet meg akarjuk fordítani, idő előtti
gyümölcsöt állítunk elő, melynek sem érettsége,
sem ize nem leszen soha. Lesznek fiatal tudó
saink s vén gyermekeink.
liomseau.

A játékról fogok beszélni. Nem arról, a melyet a felnőtt em
berek szórakoztatására és nyerészkedésére talált fel az elme, s
mely a klubbok és kávéházak füstös helyiségének termő talaján
napról-napra több tespedő áldozatot kerít hatalmába. Az a játék, a
mely minket, nevelőket, érdekel : Isten szabad ege alatt folyik,
mint a természet ujjmutatása, már bimbófakadáskor, gyermek
korunkban, önként jelentkezik, kezdődik a kergetődzéssel, bujócskával s rendes körülmények között addig tart, míg az élet terhe
reánk nem nehezül. Talaja a mozgásos játéknak: a rét, a mező, a
pázsit csalogató zöldje, kedvesen integet már természetébredése
kor, hogy egymást kergessük, megdobjuk, s ennek úgy örülünk,
kaczagunk ; haragszunk arra, a ki ügyetlenkedett, mindent elköve
tünk, hogy győzzünk, s diadalmámorunkban naiv gúnynyal, gyer
mekes örömmel ingereljük játszó pajtásunkat, ellenfelünket a
nemes visszatorlásra. S ez alatt testileg és lelkileg gyarapodunk r
lábaink erősödnek, tüdőnk tágul és akaratunk megtanulja a pil
lanatnyi elhatározást, a gyors cselekedetet. Milyen szomorú ifjú
kora lehetett annak, a ki nem játszott. Korán öregszik, másnak
nézi a világot, ideges, élvezethajhászó lesz ; korán érett, de koráb
ban le is fog hullani. A játék ideje a természet ébredésétől kezdve
egészen a levélhuliásig tart, sőt télen is, bár más alakot ölt; egy
mást hóval dobálni, hóeerekmbet formálni öröm az itjú kebelnek.
* F e lo lv a sta a szerző a «M agyar P a e d a g o g ia i T ársaságnak» 1894. f. é
x nájus h ó 19-ikén ta r to t t ülésén.
M agyar Pœclagogia. I I I . 8.

11
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A ki a játékban nőtt fel : a későbbi korban is szívesen játszik,
mert hiszen a játékban megifjul, újra gyermekké válik. Hogy is
mondja a legőszintébb magyar költő? Petőfi a visszaemlékezés
gyönyörével sóhajt fel :
Hol vagytok, ti régi játszótársak ?
Közületek csak egyet is lássak !
Foglaljatok helyet itt mellettem,
Hadd felejtsem el, hogy férfi lettem !

Hát nem csodálatos-e az, hogy épen azt, a mit mindnyájan
szerettünk, a mi élesztője az egész emberré fejlődésnek, a neve
lésben elengedhetetlen természetes tényező, a melyet elfojtani nem
szabad, elfojtani bűn, mert elhanyagolásával csak félmunkát vége
zünk s eredményünk csak félsiker : az ú. n. müveit társadalom
épen arra a játékra eddig majdnem semmi gondot sem fordított,
még csak játékterekről sem gondoskodott ; a nagy városok gyer
mekei az utczán kénytelenek csigát kergetni, gombozni, itt töltik
szabad óráikat felügyelet nélkül, a poros levegőn, itt romlanak is
el, mert a virágos réten, a szabad mezőn, a fák zöld lombjai alatt
egészen mássá fejlődik az emberi lélek, m int a girbe-görbe és foly
tonos közlekedésnek kitett kövezeten. Látjuk, hogy az úri gyerme
ket fogoly módra viszi nevelője sétálni egy-két órára, s ezzel a
szülők eleget véltek tenni a szabad mozgásnak. Azt hiszem, da
czára annak, hogy kulturnemzet vagyunk, még nem vagyunk elég
érettek arra, hogy saját gyermekeinknek a szabad mozgásra alkal
mat adjunk. Önkéntelenül eszembe ju t Alexander Bemátnak e
mondása: «A milyen a társadalom, olyan iskolái vannak.» Mert
ha végig nézzük iskolaépületeinket, alig egy-kettőnél találunk
játszóhelyet, vagy legalább kényelmes tornacsarnokot. Pedig mi
lyen értéke van a játéknak a nevelésre, arról könnyen meggyőződ
hetünk, ha tanítványainkat játszani látjuk. Itt ismerhetjük meg
őket leginkább, ki-kitör a szenvedély, jelentkezik a hajlam, a rossz
szokások, indulatok itt mutatkoznak ; a bátortalan anyámasszony
természetű tanulót s viszont a nagyon pajkosát a játszótéren csak
hamar megismerhetni. A tornatanítás — melyet a társadalom
szűk, poros tornaszobákba szorított — mai alakjában csak rész
ben felelhet meg a test nevelésének, pedig kiváló hatása az em
beri szervezetre, a plasztikai szépség nevelésére, a mindennapi
gyakorlati életre s a nemzet harczképessének fokozására, tagad
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hatatlan. Karöltve kell járnia a játékkal, egyik a másikat kiegé
szíti ; játék nélkül olyan a torna, mint az étel só nélkül. A jó
tornázó fiuk és leányok rendesen ügyes játszók is ; az ügyetlen,
gyenge játszókat csak a rendszeres tornatanítással lehet a játékba
bevezetni, s azt velük megkedveltetni, a mennyiben itt tanulja
meg a játékhoz annyira szükséges alapmozgásokat, melyek nélkül
jó játszóvá sohasem növi ki magát s ennélfogva kedvvel játszani
nem is fog soha, mert ügyetlenkedése miatt mindig legyőzik.
*

*

*

A szájhagyomány megőrizte a játékokat: nálunk is, mint
más nemzeteknél a természeti ösztön szülöttei. Sok játékot más,
régibb remzetektől vettünk át, a melyeket azonban manap telje
sen a magunkénak vallhatunk. A legrégibb népek is játszottak ; a
játékok eredete tehát az ó-korba vezethető vissza. Homérosz
Odisszeája VI. énekében ez áll : «Miután pedig ő (t. i. Nausikaa, a
királyleány) és társnői étellel jól laktak, a labdával játszottak» ;
továbbá: «Miután a labdát eldobta, nem találta el társnőjét a
királyleány». — A görög játékok, bár módosultak, ma is divatosak.
A mint a mai úri kastélyokban külön billiárdszobát rendeznek
be : úgy tett a régi római nemes, mikor a házánál külön helyisé
get épített a labdajátékok gyakorlására; ott nemcsak gyermekek,
hanem férfiak és nők is játszottak. Nálunk is, országgyűlési köve
tek, komoly gondjaik után, szintén labdával mulattak. A tanítórendek iskolai «leges»-eikben olvasható a labdajáték, melyekben
egyúttal a játék helye, ideje és tartama is meg van határozva. A ta 
nár egyszersmind játszótársa volt a tanítványának. S mondhatom,
ennél élvezetesebb és hasznosabb szórakozást nem ismerek, mint
a gyermekekkel, illetőleg tanítványaimmal játszást. Gyermekké
lesz akkor a nevelő a gyermekek között, elfelejti búját-gondját,
kölcsönös barátság fejlődik ki tanár és tanítvány között, a tan ít
ványok megszeretik tanítójukat, a tanító is jobban megismeri és
megszereti tanítványait. — A XVII. században Comenius Amos, a
Sárospatakon is tanárkodott európai hirü nagy nevelő, minden
iskola mellé egy játszóhelynek a berendezését sürgeti s «Orbis
Pictus»-ában «Ludi pueriles» czimen a labdán kívül a következő
játékokat említi : «A gyermekek játszani szoktanak vagy földből
csinált golyóbisokkal, avagy hajtván a tekét (görgetőt), a tsürkök
.(csonokok) közzé, avagy a bötkötskét a bottal hajtván a karikán
27*
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által, avagy pörgettyűt a korbácscsal forgatván (hajtván) vagy
fuvalló csévével és kézijjal lövöldözvén ; avagy falábakon járkál
ván, avagy a lógatón magukat lógatván és rengetvén.»
A Magyar Athletikai Club ezelőtt 16 évvel Hamary Béla,
akkor még VII. gymn. osztályú tanuló «Magyar Labdajátékok
kézikönyvét», mint pályaművet, dicséretre méltatta s ugyancsak
1885-ben Porzsolt Lajost bizta m ega magyar labdajátékok össze
gyűjtésével, mely gyűjtés «A Magyar Labdajátékok könyve» czímen Aigner Lajos kiadásában meg is jelent. Néhány esztendővel
ezelőtt általánosságban Dollinger Gyula és Szuppan Vilmos is fej
tegetik az ifjúsági játékok és kirándulások szükségességét; a szakés napi lapok egyaránt évek óta folytonosan foglalkoznak a játékok
ügyével. Kiss Áron dr. «Magyar Gyermekjáték Gyűjtemény»-ével
(1891) nagy szolgálatot tett az ügynek.
Látjuk tehát, hogy a játék nálunk is mint feltétlenül szük
ségesnek elismert nevelési eszköz lép fel s itt-ott, különösen az
internátusokban, űzték is. Mostanság nagyobb és nagyobb tért
kezd hódítani, különösen ott, hol játszótér van közelében.
*

*

*

A játékok megválogatásában a fiuk és leányok közötti sajá
tos különbséget kell szem előtt tartanunk. Vannak olyan játékok,
melyeket csak fiuk vagy csak leányok ápolhatnak, és olyanok, me
lyeket mind a két nem játszhat. Körülbelül nyolcz éves korig,
tekintettel a nemi különbségre, lényeges eltérést a játékok között
nem találunk, sőt a későbbi korban is sok játékot egyaránt játsz
hatnak. A leghelyesebb pædagogiai elv : korosztályokat alakítani
s ezeknek testi és szellemi erejéhez szabjuk meg a játék nemét.
A beosztás szellemét az elnevezés megvilágítja : legyen kezdők,
haladók és képzettek korosztálya. Az ehhez való alkalmazkodás
megmutatja nekünk, hogy a játék természete megfelel-e a növen
dék természetének. Csupán a kellő fokozat megtartásával lehet a
játékot megkedveltetni ; mennél bonyolultabb a játék, annál ne
hezebb a megtanulása, annál későbben válik a tanulók vérévé,
s addig, a míg egészen jól nem tudják a tanulók: helyesen és nagy
kedvvel nem is játszhatnak. Az ilyen félig megtanulásból kelet
keznek az egymás közötti czivódások, a rendetlenségek egész
sorozata.
Az első korosztályban (6—8 év) legalkalmasabbak a m ár
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ismert egyszerű labdajátékok, ú. m. a labdafogás és adogatás kü
lönböző fajtái, a vonások, kapós, kifutó, malmos stb., a legegysze
rűbb társas játékok körben és a játszótér hosszában ; leányoknak
nagyon alkalmasak a mondókás játékok, melyek sok mozgással
járnak. A többi korosztályban pedig legkedveltebbek a magyar
labdajátékok, nélkülözhetetlenek és igen kedveltek a már nálunk
meghonosodott idegen játékok is. Ezek az idegen játékok lassanlassan tért hódítanak, divatosak lesznek (úgy tetszik, a divat
a legjobb pædagogiai eszköz). Ilyenek a már nálunk régeb
ben ismeretes croquett, lawn-tennis, cricket, football s újabban
egy-két intézetben az ú. n. Schleuderball (füleslabda), leányoknál
a karikázás. A játékoknak egy igen kedves faját láttam Görlitzben
és Berlinben játszani, az olasz eredetű bocciát és a tamburás
labdajátékot, előbbi mind a két nemnek, utóbbi esak leányoknak
való. A birkózással, kötekedéssel járó küzdőjátékok, melyek erő
sebb, intensivebb erőt követelnek, változatosság kedvéért tanítandók és csak fiuknak valók, de nem múlják felül a magyar labda
játékokat. A rugólabdázás körben, bár aesthetikai szempontból némi
kifogás alá esik, leányokkal gyakorolható, a lábak erősítésére
kiváló hatású. A lawn-tennis inkább felnőttek (urak és hölgyek)
társasjátéka, iskolába már csak azért sem való, mert csak négyen
játszhatják. A croquett unalmas, kevés mozgással járó játék, a
cricket, bár az angoloknak igen kedves játéka : magyar fiuk előtt
igen unalmas volna, és kevés mozgással jár. Az annyira lábrakapott és sokat emlegetett football (rugólabda) csak felnőtt
és teljesen képzett játékosoknak való. Nem tehetek róla, hogy
nem vagyok barátja ennek a játéknak, mert megtanulása, nagyon
is komplikált szabályainál fogva, igen sok időbe kerül, s ha iga
zán, lelkesülten játszszák, mint pl. az angolok, folytonos balese
teknek van kitéve a tanuló. Hiszen természetes is, ha 20—20
tanuló a nagy rugólabdát a legnagyobb erővel igyekszik ellenkező
irányba rúgni, magyar fiuknál a baleset alig kerülhető ki. Igaz,
hogy Németországban alig fordul elő baleset e játéknál, sőt nálunk
sem történt tudtommal baj, de nem is játszszák úgy, a mint azt
a játék természete megköveteli.
Nem régen Portsmouthban meghalt egy Richmond nevű
tiszthelyettes, a kit — írja a Times — egy játszótársa a footballjáték közben véletlenül úgy rúgott gyomron, hogy azonnal elájult
s nehány óra múlva a kórházban meghalt. Ez az angol, illetőleg

390

SZEDLACSEK LAJOS.

amerikai labdajáték kétségkívül egyike a legérdekesebbeknek, de
alig van a játékok között olyan, mely annyi veszedelemmel járna,
mint épen ez. Egy kimutatás szerint abban a rendkívüli erőszakos,
szinte brutális küzdelemben, mely a rugdaló játszmákat eldönti,
olyan heves, fékevesztett küzdelem, dulakodás, birkózás, rugdaló
zás szokott kifejlődni, hogy szinte lehetetlen, hogy a játszók gomolyagában lábtörés, karficzamodás, sőt esetleg nagyobb szerencsét
lenség is ne történjék. Egy statisztikai kimutatás szerint a legutóbbi
három év alatt Angliában 73 haláleset történt a football-játék
következtében (azonfelül megsebesültek vagy nyomorékká váltak
összesen 437-en). Ezek után épen nem ajánlható, hogy e labda
játékot nálunk meghonosítsák.
De fölösleges is, hogy a labdázásnak ezt a fajtáját nálunk
kultiválják és meghonosítására törekedjünk, bővelkedünk mi elég,
közkedveltségnek örvendő és kevésbbé veszélylyel járó magyar
játékban, ne utánozzuk a külföldet annyira mindenben. A mi mé
táink (a németek «deutscher Schlagball»-nak nevezik és maguké
nak vallják), rótáink, duplexeink, kótyáink stb. olyan egyszerűek,
s olyan hamar válnak a tanuló vérévé, hogy szinte kár volna rová
sukra idegen, komplikált, nehezen megemészthető játékkal az időt
fecsérelni ; a melyek a mi vérmérsékletünknek megfelelnek, s ke
vésbbé veszedelmesek, úgy is hamar meghonosodnak. Megemlít
hető és ajánlatos még a czélba lövés nyíllal, a mi fiuknak és
leányoknak a szemmérték gyakorlására egyaránt való, a görlitzi
iskolákban igen nagy kedvvel játszák. Ugyanitt láttam a vékony,
hegyes végű kopját is nagy szorgalommal vetni.
Ki tanítsa a játékot ? Minthogy a játékot kis szorgalommal
mindenki elsajátíthatja s a kellő ügyességet magának megszerez
heti, véleményem szerint, minden nevelőnek ismerni kellene a.
játékokat és azokat egyúttal tanítani is tudnia. A tanítóképző
intézetekben bő alkalom nyílik a játékok megtanulására és játszá
sára, a tanári pályára készülőket pedig játékkurzusok látogatására
kellene kényszeríteni, nem volna szabad senkinek tanítói, tanári
oklevelet a kezébe adni, a ki a játékokból nem szerez magának
bizonyítványt. Hiszen a tanító és tanár csak akkor tud igazán
megfelelni hivatásának, ha legalább a játékban járatos, ügyes azaz.
ment a szögletességtől.
A játékok terjesztésére Németországban egyesület alakult,
hogy különböző városokban ingyenes játék-tanfolyamot rendez
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zen, a melyen bármely intézet tanítója részt vehet. A nagym. vall.
és közoktatási miniszter úr rendeletéből s a tek. székesfővárosi
tanács hozzájárulásával nekem is volt szerencsém tavaly egy Ber
linben tartott leány- és#Görlitzben rendezett fiujáték-tanfolyamon
résztvenni. A berlini négy napig (julius 3— 6-ig) tartó tanfolyam
gyakorlati és elméleti előadásból állott ; 107 tanítónő vett benne
részt: 50 Berlinből, a többi Németország különböző városaiból.
Délelőttönként, 8— 11-ig, a Hasenhaidén a játékok különböző
nemeit gyakorolták, délutánonként egyes leányiskolában ugyan
csak a délelőtt betanult játékokat a növendék leányok játékában
látták, hat éves leányoktól kezdve föl egészen a 16 évesekig.
A leányiskolákban az intézet tágas udvara délutánonként
kétszer egy-egy osztály számára rendelkezésre áll a játszásra, fel
váltva egy osztálytanítónő vezetése mellett, ki ezért jutalomban
részesül. Az egyes játszócsoportokat többnyire a tanítónői pályára
készülő felsőbb osztálybeli leánynövendékek vezetik, kiket már
előzőleg betanítottak a játékokra. Az elméleti előadások este
8 órakor a kir. tornatanítóképző-intézetben rendeztettek és pedig
a játékok történetéről, nevelési értékéről, a játékszerekről, a futási
és a labdajátékokról és végre olyanokról, melyek dallal vannak
összekötve. A játék történetét, nevelési értékét és a játékszereket a
központi tornatanítóképzö-intézet tanítói, a többi elméleti előadást
s a játékok gyakorlati részét kiváló tornatanítónők tartották, s itt
nem mulaszthatom el megemlíteni azt a dicséretes szorgalmat,
melyet úgy a hallgató, mint az előadó tanítók és tanítónők tanú
sítottak ; megjegyzendő, hogy a tanfolyam ingyenes volt s az elő
adó tanerők is díjtalanul működtek. — A mi a játékok természetét
illeti, a német mondókás, énekes játékok hasonlítanak ugyan a mi
játékainkhoz, többsége azonban egészen német eredetű. A játék
ban a mi leányaink elevenebbek, korábban is fejlődnek s ez a
különbség nagyon is szembeszökő. A Görlitzben tartott játéktan
folyam tanítók és tanárok számára augusztus 27-től szept. 2-ig
tartott. 21-én vettünk benne részt, jórésze ausztriai reál- és gymnasiumi tanító és igazgató. Az öt napig tartó kurzuson naponként
9—10-ig elméleti előadást hallgattunk, melyet a gymn. igazgatója
tartott, utána a görlitzi játszótéren a már elméletileg előadott
játékokat a görlitzi főtornátanító vezetése mellett gyakoroltuk.
Délutánonként a közép- és elemi iskolai tanulók játékaiban gyö
nyörködtünk. Általában e tanfolyam igen látogatott szokott lenni
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s nemcsak a német eredetű, hanem az angol játékokat is játszszák.
Minden intézet hetenként kétszer két órára látogatja a játszóteret,
egy tornatanító felügyelete mellett, m int játékvezetők a felsőbb
osztályú tanulók segítkeznek. Általános itt is a panasz, hogy a
felső osztályú tanulók idegenkednek a játékoktól, s csak elvétve
járnak el a játszótérre, mert a játékóra nem kötelező. Németország
társadalma igazán szivén hordja ifjúságának jövőjét. Egyesületek
nemcsak a szabadtéri játékokra, hanem a kézügyességek gyakor
lására is keletkeznek. A játékterek még napról-napra szaporodnak.
Berlinnek öt, a kicsiny Görlitznek két nagy játszótere van, s alig
van város, melynek játszótere ne volna. A görlitzi játszótér jókora
mezőkre van felosztva, a különböző játékfajták gyakorlására. Az
egyes mezőket árnyas vadgesztenyefák veszik körül. Kirándulá- *
sok, torna- és játék-ünnepek napirenden vannak Németországban.
A sedáni emlékünnep évfordulóján az összes görlitzi népiskolák
(leányokéi is) zeneszóval s élükön a város hatóságával a nagy
pázsitos játszótérre vonultak és ott lVa órán átjátszottak. Utána
a kézügyességek és ifjúsági játékok terjesztésére alakult egyesület
megvendégelte a mintegy ezer főből álló gyermeksereget. Az ilyen
egyesületek élén a legkiválóbb férfiak buzgólkodnak.
*

*

*•

A játszótér akkor a legalkalmasabb, ha az iskola mellett van.
Talaja olyan legyen, hogy esőzések után azonnal megszáradjon.
A kavics, a melylyel a tért feltöltik, semmi esetre se legyen nagyés durvaszemü ; az ilyen ugyanis sem a tornatanításnak, sem a
játékoknak meg nem felel; mert a gömbölyű kövecskék a hullámzó,
futkosó gyermeksereg alatt folytonos mozgásban volna és m indunta
lan elesést, elcsúszást idézhetne elő. Forró nyáron a kavics-réteg ki
is szárad s akkor nagyon is porzik az élénk mozgás alatt. Legjobb a
talajt finom homokkal kitölteni és ezt agyaggal keverni. Ez az anyag
aztán száraz időben nem porzik, esős időben pedig nem válik sárrá.
Ilyen talajon igen ritka dolog, hogy a játéknál baleset fordul elő ;
s ha épen történik is valami, a,kkor a következmények kisebb
jelentőségűek, m int a kavicsnál. Azonkívül ily iskolaudvaron,
illetve játéktéren az árnyékos fák ne legyenek össze-vissza, elszór
tan ültetve, mert ez a legtöbb játszóhelyet hasznavehetetlenné
teszi. A fasor a hely peripheriájára, peremére való, s ha az iskola-
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•épület éjszakra vagy nyugatra fekszik, a fákat a déli és keleti
oldalra ültessük.
Tisztelt Gyülekezet! Az országos közegészségi egyesület
ezelőtt nehány esztendővel czildusos felolvasásokat rendezett a
testnevelés tárgyában, a minisztériumban ankétek folytak, a me
lyeknek eredménye az ifjúsági országos tornaversenyek rendezése
lett s ezzel egy lépéssel előre mentünk. De csakis egy lépéssel.
Mert ugyancsak a közoktatási miniszter ú r felszólította a törvényhatóságokat játszóterek létesítésére, hanem eddig kevés a foga
natja; intézkedett a miniszter úr arról is, hogy kirándulások, évzáró
tornaünnepek és versenyek tartassanak, még pedig necsak a ki
váló, öröklött ügyességű tanulókkal, hanem az iskolák egész ifjú
ságával ; de kérdem : mit ér mindez, ha nincs hol végre hajtani a
miniszteri rendeletet, nincs hely a játékokra, sőt akárhány czifra
iskola-épületben még a régóta kötelező tornázásra sem ? Pedig a
tanuló ifjúságot a mai erkölcsileg is inficziált áramtól csak úgy
lehet elterelni, ha mindent elkövetünk arra nézve, hogy módot
adjunk gyermekeinknek már kicsi koruktól kezdve az egyetemi
•évek végéig testileg erősödni. A szülők vegyék kezökbe az ügyet
első sorban ; a polgármesterek a maguk városában ; az országgyű
lési képviselők kerületeikben, a fő- és alispánok megyéjük minden
helységében buzdítsanak és mozdítsanak meg minden tényezőt
arra, hogy játszóterek létesüljenek. A nyugat államainak nagy
társadalma elég müveit ahhoz, hogy meg lehetett nyerni e czélnak ;
•csak mi maradtunk még hátra. A hazai torna-egyesületek, a me
lyek természet szerint ifjabb férfiakból alakulnak, még ha véletle
nül megfelelő tornaterük van is : részvétel hiányában csak papiron
léteznek ; az ifjúság túlnyomó nagy része a füstös kávéházak kár
tya-és billiard-asztalait keresi fel, mert nem szokása, nem vált
második természetévé a szabadban mozgás. — A rengeteg össze
geket fölemésztő s a mellett szenvedélyeket útjába ejtő állatsport
ellensúlyozására nem ismerünk nemesebbet, hasznosabbat, oko
sabbat, mint az embersport minden oldalú ápolását, természetesen
a modern pædagogia törvényeinek korlátjai között a gyermektől
kezdve mindvégig az erők fogytáig. A ma cselekvő, megállapodott
életmódú nemzedék talán már nem fog új életmódot kezdeni,
gondot fordítani a maga testi erejének sokoldalú készségére; de
kell, hogy legalább belássa annak az új életmódnak szükségét, s
•igyekezzék a serdülő, felcseperedő nemzedéket arra nevelni ; meg
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kell mozdulnia az apák szivének, s törvényhatóság, társadalmi
szövetkezés, sajtó és anyagi áldozatok utján játszótereket állítani.
A majd játszótéren felnevelkedő nemzedéket, férfit és nőt,
ne féltsük : az lesz olyan erélyes, bölcs és életszerető, hogy nagy
korúságában a maga számára ott is fog testedző-egyesületeket
alakítani, a hol ma elhangzik a szó, m int a pusztában kiáltóé. Az
ilyen nemzedék’ a hazaszeretet iránt is fogékonyabb lesz, hiszen
olyan szépen mondja azt a költő :
Tudjátok-e m i a haza ?
Az a játszóhely a dombon,
Hol labdáztunk, kergetőztünk------A haza az édes otthon.
Az a falu, az a város,
A hol vesszőn lovagoltunk ;
Az a határ, hol kalappal
Tarkaszárnyú lepkét fogtunk.
— Bárhová visz szerencsétek,
Ezt a hazát szeressétek !
SzEDLACSEK L A JO S .

A MAI GÖEÖG KÖZÉPISKOLÁK.
2. A vizsgálatok s a minősítés módja.
11. §. Mindegyik tanár fölosztja az egész éven át végzett anyagmennyiséget a hellén s latin nyelvből, mennyiségtanból és történelemből
60 kérdésre, a többi tárgyakból 30-ra. A heti egy vagy két órában taní
tott tárgyak anyagát a tanárszék a kérdések kevesebb számára oszthatja
szét, ha a föntebb kijelölt számra nem elegendő. A kérdések számait
sorsoló edénybe teszik. — Az írásbeli vizsgálat kezdete előtt a fölügyelőség egy tagja vagy az igazgató mindegyik tárgyra -— kivéve a hellén,
latin és franczia nyelvet, három tételt húz s azok kérdéseit az illető
szaktanár vagy valaki a hasonló tisztűek közül érthetően földiktálja.
Ezek közül a vizsgálatot tevők a vizsgáló s még az igazgató kijelölte egy
vagy két tanár felügyelete alatt saját választásuk szerint kettőt dolgoz
nak ki, vagy egyenesen egy a gymn. pecsétjével ellátott papírra vagy
kéznél levő lapra, melyet okvetetlenül beadnak a pecsétes másolat
tal együtt.
A hellén ny. írásbeli vizsgálaton egy nem tanult íróból a vizs
gálattevők erejéhez mért 10—15 sornyi részletet diktálnak föl, melyet
az igazgató jóváhagyásával a vizsgáló tanár szemelt ki, miután a tanú
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lókat a teremben elhelyezte volt. Azonkívül a tanult prózaírókból sor
solnak ki nekik egy darabot, melyet lefordítanak, magyaráznak gramma
tikai vagy más meghatározott szempont szerint. Végül megfelelő elbe
szélést írnak a vizsgáló tanár megelőző előadása vagy új hellén szövegről
való fölolvasása után.
A latin írásbeli vizsgálaton lediktálnak, a franczián pedig a táb
lára írnak a tárgyalt írókból kisorsolt két darabot (a Hl. oszt. fölléptető
vizsgálatán egyiket költőből, ha ugyan foglalkoztak olyannal is). A vá
lasztást a tanulókra bízzák.
13. §. Szóbeli vizsgálatot tesz a hellén nyelvből minden tanuló, a
latinból, mennyiségtanból és francziából ugyanazok egy-egy harmad
részben kisorsolva mindegyik tárgyra, a többi tárgyból mind sors által
a tárgyak számával egyenlő részre osztva. Ekkor azután a vizsgálandók
mindegyike kihúz egy czédulát a sorsedényből, annak elégtelen meg
oldása esetén az illető tanár javaslatára húzhat még másodikat is, ha az
igazgató jóváhagyja.
14. §. A hellén nyelvi fölléptető szóbeli vizsgálatokon az illető
tanáron kívül még két más tanár is van jelen s mind a három külön
minősít. Vizsgálat után mindegyik átadja saját minősítését aláírásával
ellátva az igazgatónak, a három érdemjegy és az írásbeli vizsgálatok
jegye összegének középszámát beírják egy errevaló jegyzékbe, m inta
hellén ny. vizsgálatok érdemjegyét.
A többi tanulmánynál az illető tanár a vizsgálatok végével alapul
véve különösen az írásbeli vizsgálatokat s szem előtt tartván a II. félévi
havi vizsgálatok fokozatait, valamint a szóbeli eredményét is azon tanu
lóknál, a kik azt is tettek, átadja az igazgatónak egy papírra számmal és
szóval írva a fokozatokat, azokat egy külön jegyzékben az ő rovatában
aláírásával megerősíti. Ezen s az I. félévi foknak középmértéke adja a
tanuló egész évi érdemjegyét, melyet számmal és szóval az általános
jegyzékbe vezetnek s a tanárok a saját rovatuk alján aláírásukkal erősí
tenek meg.
Az egyes tárgyak fokozatainak középmértéke szerint állapítják
meg a bizonyítványokra az általános sorozatot (yevixóg ßaßfxog).
15. §. Oly tanulót, a ki a hellén nyelvből az I. félévi vizsgálatokon
vagy a II. félév havi vizsgálatain nem kap legalább is teljes jó (xaÁwe)
jegyet, vagy nincs minden tanulmányból általában kielégítő előmene
tele, nem bocsátanak vizsgálatra júniusban, csak szeptemberben.
Egy tanuló sem léphet föl, a kit a részleges fokozásban a hellén
nyelvből jó-ra (xa/.wg), az általánosságban pedig legalább is elég jó-ra
(eryedov xakojq) nem érdemesítenek. A kit júniusban az általános foko
zattal fölebb léphetőnek nyilvánítanak ugyan, de vagy csupán a latinból,
vagy csupán a mathematikából nem kap fölebb lépésre jogosító érdem-
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jegyet, az a következő' szeptemberben mind írásbeli mind szóbeli vizs
gálat alá esik ; ha ez az ismétlő vizsgálat sem sikerül, akkor csak a
tanárgyűlés határozatára léphet fölebb. Szintén új vizsgálatnak vetik alá
az olyant, a ki máskülönben kielégítő előmenetel mellett két vagy há
rom fontosabb tárgyból megbukik ; a ki azonban másodrangú tárgyból
bukik, az a tanártestület határozata alapján fölebb léptethető s fölment
hető a szeptemberi vizsgálat alól ama tanulmányból.
16. §. A végző vizsgálatok írásbeliek és szóbeliek.
Az írásbeli vizsgálaton első sorban is a hellén nyelvből valamely
nem tárgyalt író nyomtatott szövegéből legalább 20 sort fordítanak,
azután valamely magában véve teljes részletet egy classicus prózaíróból
új görögre és viszont : azután elbeszélést készítenek egy új-hellén szö
vegből, az igazgató előzőleges fölolvasása után. — A latin és franczia
nyelvből egy nem tanult mű legalább 15 sornyi könnyen érthető rész
letét fordítják, tanulmányozott írók két darabja közül pedig az egyiket
magyarázzák, mint a fölléptető vizsgálatokon. — A mennyiségtan és
történelem valamennyi osztálybeli, a többi tárgyaknak pedig legutolsó
évi (IV. oszt.) anyagából tesznek vizsgálatot.
Az írásbeli vizsgálatok kezdete előtt az igazgató a gymn. hivatalos
helyiségben letesz egy sorsoló edénybe tíz ó- és tíz új-görög kérdést,
mind a kettőből kisorsolnak egyet s földiktálják a vizsgálati teremben
már összegyülekezett tanulóknak az előlépti vizsgálatokra vonatkozó
határozatok szerint. Ugyanez történik a latin és franczia nyelvi nem
tárgyalt szöveggel is, melyek közül amazt lediktálják, emezt pedig az
iskolai táblára írják.
A szóbeli végző vizsgálat tárgya a hellén nyelvből a IV. osztályban
tanultak s Homeros Iliasának amaz énekei is, melyeket nem tanultak a
III. és IV. osztályban. A többi tárgy szóbeli vizsgálatánál arra terjesz
kednek ki, a mire az írásbelinél.
A végző vizsgálatokra is állanak a 11. §. határozatai, csakhogy itt
a tanár a vörös téntával kijavított s számmal és szóval minősített dolgo
zatokat legalább is a szóbeli előtt való napon az igazgatónak adja át.
Ha ezt nem teszi, a szóbeli elhalasztódik, a halasztás okozóját megbün
tetik s az írásb. dolgozatok javítását és minősítését az igazgató vagy
valamelyik kijelölt tanár veszi kezébe.
Az igazgató a vizsgálat iratait részletes jelentés kiséretében július
első tíz napjában a minisztériumhoz terjeszti föl.
17. §. A szóbeli végző vizsgálatokon a fölügyeletet az egész tanári
kar teljesíti. De ha egyesek elháríthatatlan akadályok miatt meg nem
jelennek, a többség is elég annak végzésére. A minősítésben részt vesz a
vizsgáló tanár s a többiek közül az igazgató kijelölte két tanár ; a három
jegy középmértéke lesz a szóbeli jegye. A minősítők ezt aláírásukkal
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megerősítve átadják az igazgatónak. Azután bevezetik a jegyzék második
rovatába, az első rovatában az írásbeli vizsgálat érdemjegye van ; e két
calculus félösszege adja az egész évi általános jegyot, melyet azután az
általános jegyzékbe vezetnek be. A fölső osztály tanulóinak I. félévi
calculusait nem vezetik be jegyzékbe, de azért megőrzik, hogy az álta
lános minősítésnél útmutatást nyújtsanak.
18. §. A végző vizsgálatokat júniusban tartják; szeptemberben
csak azok vizsgálhatók meg, a kiknek a tanártestület a 6. §. értelmében
megengedhetőnek határozza. Ha valakit azok közül, a kik júniusban
állnak végző-vizsgálatot, nem ítélnek megfelelőnek a három főbb tárgy
ból a hellén ny. kivételével, a testület határozatával tehet a következő
szeptemberben teljes vizsgálatot, ha azon tárgyakban a havi vizsgálatok
jegyeiből elég erősnek látszik ; máskülönben visszavetik s még egy évig
kell tanulnia.
Olyan tanuló, a ki a végző-vizsgálaton egyik tárgyból — a hellén
kivételével — kissé gyengének bizonyul, a tanártestület határozatára
elbocsátásra érdemesnek ítélhető (óúvarai. . . . vá dícwd/j dnoÁÚaecuc),
ha erre egészben érdemesnek ítélik.
A részleges javító vizsgálatot (rj /Jtepixy dveçézaaeç) a végző-vizsgá
latokra nézve e rendelet eltörli ; a kit visszavetnek, tartozik mégegyszer
beiratkozni s mint rendes tanuló, egész éven át hallgatni a fölső osztály
valamennyi tárgyát.
19. §. A tanulmányokban tanúsított előmenetelt 1—10 számokkal
jelzik,* s
10

=

9—8 =
7—6 =
5 =
4—3 =
2—1 =

иf>юта

návu xaXtuq
xaXiüq
ayedov xalwq
fiszpiwq
цетрсштага

A ki semmi előmenetelt sem tesz,
az semmit (0 = xaxdh) kap.

A tárgyak közt rang szerint első a hellén nyelv, második a latin
nyelv és mennyiségtan, harmadik a többi. Az első úgy viszonylik a má
sodikhoz, mint 10 : 8, a második pedig a harmadikhoz, mint 8 : 6.
20. §. A tanulók magaviseletét öt szám jelzi, és pedig :
1 0 = én a c u e zrjv
(dicséretre méltó),
8 = x o a p la v
(tisztes, példás),
(derék, helyes),
6 = yprprcryv
4 = xd/.Tj'j
(jó),
(rossz).
0 = x a x rjv
A magaviseleti jegyet bejegyzik félévenkint a külön jegyzékbe,
abból a középmértéket az általánosba s az jön bele megmásíthatatlanul
* V. ö. Fináczy : A franczia középiskolák m últja és jelene, 156. 1.
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a föntebbi jelzés szerint számmal és szóval a bizonyítványba. — A ki
rossz magaviseletét tanúsít, azt a tanártestület határozatilag eltilthatja
júniusban attól, hogy a következő iskolai évben ugyanazon gymnasiumban tanuljon ; ezt a körülményt azonban a kiadott bizonyítványba is
bevezetik.
3, A magánintézetekből jövő s a magán úton tanuló ifjak vizsgálatai.
28. §. A kik a hellén iskolai tanulmányokat magánintézetben vé
gezték s végbizonyítványt (dKolwíjpcov)* kívánnak, hogy a gymnasium
I. osztályába vagy ugyanazon vagy más magánintézetben fölvételt nyer
hessenek, szeptemberben egy nyilvános gymnasiumban fölvételi vizsgá
latot kell tenniök.
A kiket pedig otthon elismert tanítók oktatnak a hellén iskolai
tárgyakban, gymnasiumi tanulmányaikat is csak úgy végezhetik magán
úton (otthon = хаг’ olxoy), ha előbb valamely nyilvános hellén iskolában
a végző-vizsgálatot (r/}v dnokurrjpiov doxepauíav) s valamely nyilvános
gymnasiumban a fölvételi vizsgálatot (rrjv üocr/jpiov doxcjxaaiav) siker
rel leteszik. Ellenkező esetben tanulásukat nem veszik figyelembe.
29. §. A kik honi magánintézetekből a végett jelentkeznek, hogy
vizsgálat alapján nyilvános intézetbe vegyék föl őket, tartoznak bizo
nyítványt hozni szabályos felvételükről a magánintézet osztályaiba s
azokban minden iskolai évi előmenetelükről.
30. §. A gymnasiumi tanulmányok magán úton való végzése nyil
vános gymnasiumban való vizsgálatra jogot nyújt a) ha annak, a ki a
magántanulót oktatta, ama tárgyak tanítására képesítése van ; b) ha a
magántanulónak van joga arra, hogy ama tanulmányokban oktatást
nyerjen. Mindamellett a magántanulás kezdete előtt tartozik az illető
tanuló (6 oidaydíjrróusvoq = a tanulni ill. taníttatni akaró) a tanító
székhelyének gymn, igazgatójához több gymnasium közt az első gymna
sium igazgatójához intézett kérvényben jelentkezni megnevezvén azokat,
a kik tanítani fogják, a tárgyakat és az időt és mindenik iskolai év végén
tanúságot tesz az, a ki tanította, eskü alatt a nyilvános ülést tartó béke
bíróság előtt a tanításról (azaz arról, hogy tanította).
Magántanulókat taníthatnak a gymnasiumi tárgyakra olyanok, a
kik ama tanulmány előadására, melynek tanítását elvállalják, nyilvános
gymnasiumban alkalmazást nyerhetnek, a hellén iskolai tárgyakra pedig
a felső osztályt illetőleg, a kik hellén iskolai igazgatók lehetnek, az alsóbb
osztályokat illetőleg pedig az approbált hellén iskolai tanítók.
* Végző vizsgálatot tesznek nemcsak a gymnasiumi IV, hanem a
hellén isk. III. osztályt végzett tanulók is. E vizsgálatok bizonyítványai :
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31.
§. Magántanulók, rendes osztályvizsgálatot a ministeriumtól
kijelölt bármely nyilvános gymnasiumban tehetnek, végző-vizsgálatot
azonban csak athéni nyilv. gymnasiumban.
4. Hellén iskolák.
35. §. A gymnasiumokra vonatkozó határozatok érvényesek a hel
lén iskolákra is, csak az általános vizsgálatokra vonatkozó határozatok
szenvednek némi változást.
36. §. A föllóptető és végző-vizsgálatok a hellén iskolákban június
utolsó tíz napjában folynak, ha a vizsgálattevők száma nem haladja meg
a százat; de ha meghaladja, akkor az utolsó 15 napjában.— A végző
vizsgálatok megelőzik a fölléptetőket.
37. §. A végző-vizsgálaton minden tanuló minden tárgyból tesz
mind írásbeli mind szóbeli vizsgálatot. Megkövetelik tőlük, hogy a hel
lén nyelvi írásbeli vizsgálaton helyesen írjanak, egy tanult íróból kijelölt
darabot lefordítsanak s azt a vizsgáló tanár útmutatása szerint gramma
tikai ismeretük alapján röviden fejtegessék ; azonkívül elő kell adniok
valamely elbeszélést az igazgató előzetes elbeszélése nyomán. A mennyi
ségtanból valamennyi osztály anyaga, a többiből pedig csak a III. osz
tályé tárgya a vizsgálatnak.
Fölléptjtő szóbeli vizsgálatot valamennyi tárgyból tesznek, írás
belit azonban csak a hellén nyelvből, mennyiségtanból és történelemből.
A hellén nyelvi írásbeli, helyesírási, a mennyiségtani pedig számmüveletek megoldására szorítkozik.
38. §. A latin nyelvnek a többi tárgyakhoz való viszonylagos rang
ját a 19. §. határozza meg; de a 15. §-ban követelt javító vizsgálat belőle
nem terjed ki a hellén iskolákra is.
39. §. A kik valamely népiskolából végbizonyítványt hoznak s hel
lén iskolára fölvételi vizsgálatot* tesznek, azon osztályba soroztainak
be, a melyre képeseknek ítélik őket.
5. Általános rendelkezések.
42.
§. Magánintézetből jelentkező tanulók valamint a magántanu
lók azon nyilvános intézetben tehetnek rendes osztályvizsgálatot, mely
ben akarnak, ha nem épen azok oktatták őket, a kik azon testület sza
vazattöbbségét teszik ki ; az ilyen intézet azért megtarthatja a vizsgála
tot, de csak az érdekelt tanárok vagy tanítók kizárásával a vizsgálatból.
* Fölvételi vizsgálatot ( tiaaijçioç ê^èxnaiç) nemcsak azok tesznek,
a kik hellén iskolából gymnasiumba akarnak lépni, hanem azok is, a kik
elemi iskolából hellén iskolába.
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Hasonló határozat alá esnek azok is, a kik tanárnál vagy tanítónál van
nak ellátáson.
43. §. Minden tanító vagy tanár kötelessége általában a) hogy tár
gyából havonkint megvizsgálja minden tanítványát, a vizsgálatok menynyiségét a tanítványok s az illető tárgy heti óráinak száma határozza
meg ; a tanulók túlságos száma mellett megengedhető a puszta írásbeli
vizsgálat is; b) hogy rendesen és szigorúan tartsa meg az 1836. évi szer
vező rendeletben kiszabott írásbeli dolgozatokat ; c) hogy a hellén nyelv
ből kéthavonkint vagy havonkint, ha a végzett anyag valami kerek
egészet tesz ki, tartson versenyt, megbeszélvén azt előbb az igazgatóval
s előre kihirdetvén tanítványainak ; d) hogy írja be a havi jegyzékbe
helyes ítélete szerint a szóbeli vizsgálatot tett s írásbeli versenyben
részvevő tanulók érdemjegyét, azok iskolalátogatását és magaviseletét ;
e) cselekedje késedelem nélkül azt, a mit a tanulók esetleges hibáinak
javítására leghathatósabbnak tart ; közölje renden kívül is, de havonkint
rendesen magaviseletük általános minőségét az igazgatóval, a ki azután
belátása szerint a gondviselőkkel írásban közli a gondjukra bízott tanu
lók hibáit, hogy esetleges elfajulásnak útját vágja.
44. §. A mely tanuló elegendő ok nélkül marad el valamely taní
tásról, fegyelmileg bűnhődik. A kinek egész éven át a hellén nyelvről
25-nél, a többi tárgyak bármelyikéről 20-nál, * vagy az összes tárgyakról
száznál több igazolt mulasztása van, nem bocsátható a júniusi fölléptető
vagy végző vizsgálatokra, a szeptemberiekre is csak a tanártestület hatá
rozata alapján abban az esetben, ha előmenetele az egész éven át min
denben kipróbált volt. Ha azonban egész évi mulasztásai a 150-et is
meghaladják, minden vizsgálatból kizárják mint olyant, a ki az illető
osztályt be nem végezte.
47. §. A fölvételi és rendes vizsgálatok végeztével az igazgató közli
a visszavetett tanulók nevét az illető magánintézetek igazgatóival, a kik
tartoznak felelősség terhe alatt bejegyezni a visszavetést, mind az általá
nos jegyzék mind a bizonyítvány-könyv illető rovatába s másodlatot a
végbizonyítványról és bizonyítványról** ki ne adjanak a nélkül, hogy az
elutasítást és érvénytelenítést meg ne említenék.
* Minden valószínűség szerint sajtóhiba 30 helyett.
** A bizonyítványok részint magánbizonyitványok (ánoSsixtixá), részint
nyilvánosok (éváfixzixá), részint végbizonyítványok (àno).vzrjQia). A kik a
hazai vagy a velük egyenlőknek elismert külföldi (összesen 20) gymnasiumból magánbizonyítványnyal jelentkeznek valamely nyilvános gymnasiumnál,
előbb fölléptető vizsgálatot kell tenniök s annak sikere esetén kapnak nyil
vános bizonyítványt, melylyel némely nyilvános vagy magánintézetbe lép
hetnek vagy magántanulók lehetnek. Itt nyilvános bizonyítványok értendők.
A végbizonyítványokról már volt szó.
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48. §. A beírásnál fölmutatott bizonyítványokat az igazgató a többi
nyomtatott jegyzékekhez csatolja s minden hamisítást följelent a ministeriumnak.
A kit a megállapított vétség daczára is beírnak, azt kitörlik a ta
nulók sorából s arra az évre elveszti a tanuló minden jogát ; a ki pedig
beírta, az fegyelmi büntetést kap.
52. §. Az iskolai szabályok minden áthágása fegyelmi büntetést
von maga után, akár az osztályfő (tinó той npotorajiévou), akár a tanító
részéről, de mindig az intézet igazgatójának hozzájárulásával.
53. §. Olyan tanuló, a ki kisebb hibába esik, igazolatlanul mulaszt,
gyermeki rendetlenséget vagy engedetlenséget követ el, feddésben része
sül vagy négyszemközt vagy az osztály előtt, vagy pedig a büntetések
jegyzékébe való bejegyzéssel bűnhődik a hiba megnevezése mellett. Az, a
ki ugyanazon hibába visszaesik, a ki tanulótársaival szemben saját bírája
lesz, vagy azok könyveit, iskolai eszközeit és szereit elrontja, az elrontott
tárgyak visszatérítésével, írásbeli munka mellett 1—8 meghatározott
napon az iskolában tartással (dià xparrjfieiuç è'sroc, той ласдеитурюи)
bűnhődik. A ki a föntebbi hibákból egyáltalában nem javul s következe
tesen hibázik, azt könnyelműsége miatt az osztályfő 1—20 napra, a
tanártestület egész hat hónapra eltávolítja. A ki még súlyosabb vétségbe
esik, a szülők vagy a tanítók iránti tiszteletlenségbe, vagy olyan csele
kedetekbe, melyeket az erkölcs s az állam és a vallás méltósága meg nem
enged, az bűn miatt a tanártestület 8 a felügyelőség határozatára vagy
valamely iskolából való teljes kizárással bűnhődik s akkor nem szabad
többé beiratkoznia ugyanazon város nyilvános vagy magán iskolájába,
vagy pedig, ha törvényes ok forog fönn, a büntető törvény szemmeltartásával is, az ország összes iskoláiból való kitiltással.
A hat havi kizárás büntetését kimondó határozatot a fölügyelőség
előtt hirdetik ki a tanuló atyjának vagy gyámjának, a valamely iskolából
vagy az összes iskolákból való kitiltást pedig a ministerium előtt. A bün
tetés eseteit egy jegyzékbe (тсotvoMytov) vezetik be s év végén fölküldik
a ministeriumhoz nemcsak a büntetett nevének és a büntetéseknek,
hanem a vétség helyének, idejének és nemének föltüntetésével is.*
54. §. Az olyan tanulót, a ki jó magaviseletével, szorgalmával és
előmenetelével kitűnik, jutalmazni kell nemcsak a jó bizonyítványnyal,
hanem nevének az intézet valamennyi tanulója előtt való megismerteté
sével, fönntartása biztosításával s más jutalmakkal a társadalom részéről.
*

*

*

* A tanulót nemcsak az intézeten belül, hanem azon kívül elkövetett
vétségéért is büntetés éri. 'O fia(hjrt/ç síve navxayov xal návtóts /utih/zijç
— mondja a min. rendelkezés.
Magyar Pædagogia. III. 8.

28
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A bejegyzett tanulókon kívül senki másnak sem szabad nyilvános
vagy magánintézetben a tárgyakat hallgatni, kivált a kitiltott tanulóknak
szigorúan eltiltandó a fölsőbb osztályok látogatása oly czélból, hogy majd
mint magántanulók jelentkezzenek. Az előadások meglátogatását és
végighallgatását csak a tanulók szüleinek és gyámjainak, meg a fölügyelő
közegeknek engedik meg.
A kik valamely nyilvános vagy magán hellén iskolából végző
bizonyítványt hoznak s fölvételi vizsgálatuk alapján a gymnasiumi I.
osztályba fölléphetnek, csak azon gymnasiumba iratkozhatnak be s csak
abban hallgathatják végig a tanulmányokat, melyben fölvételi vizsgála
tot tettek, s egyáltalán lehetetlen más gymnasiumban új fölvételi vizs
gálat alapján beíratkozniok.* Ha azonban egyesek a fölvételi vizsgálat
után azt kívánják, hogy valamely magánintézetben vagy otthon tanul
hassanak, azokat nem írják be, hanem magánbizonyltványnyal (diroSeixnxóv) látják el a kijelölt magánintézetre vagy magántanulásra ; tehát
nem mehetnek vele nyilvános gymnasiumba beiratkozni. Azonkívül az
ilyen átlépésre való jelentkezés is csak szeptemberben történhetik.
Fölléptető és végző-vizsgálatok csak júniusban tarthatók, hogy a
tanulók a kéthavi szünet alatt (iv тф ypóvw r«v difiijvcuv dtaxonwv)
kipihenhessék magukat s új erővel folytathassák tanulmányaikat. E vizs
gálatokra szeptemberben csak a 6. 8. 15. 18. és 44 §§.-ban meghatáro
zott esetekben bocsáthatók a tanulók.
A rendelet kiemeli, hogy ámbár minden vizsgálat fontos, lénye
gileg mégis legnagyobb fontosságúak a fölvételi és végző-vizsgálatok,
vagyis minden egységes oktatásnak kezdete és vége. Fölhívja tehát a
tanítókat és tanárokat, hogy csak az alaposan, minden kétséget kizáró
módon kipróbált viseletű és előmeneteld tanulókat engedjék fölsőbb
osztályra lépni. ,A szigorú fölvételi vizsgálatok‘ — úgymond ■
— ,könynyükké teszik a fölléptetőket, ezek pedig a végző-vizsgálatokat
Ugyanazon osztályt csak egyszer lehet ismételni ; tehát harmad
szor is beírni a tanulót ugyanazon osztályba tilos. A kit ugyanis kétszer
érdemetlennek tartottak arra, hogy fölebb mehessen, az olyant a tanu
lásra képtelennek kell tekinteni. Másrészről érdeme ellenére arra való
tekintetből sem szabad senkit fölbocsátani, hogy talán már két évig járt
ugyanazon osztályba, mert ez káros gazdálkodás volna s visszaélés az
ifjak nevelésének és képzésének czéljával.
A javító vizsgálatot illetőleg az a tapasztalat merült föl, hogy
azokat úgyszólván semmibe sem veszik, meg hogy egyes tanítók és taná
rok ezélzatosan kényszerítik arra tanítványaikat, hogy a két havi szünet
alatt az illető tárgyban való magántanításért díjakat szedhessenek. El* Y. ö. azonban a rendelet 2. §-át.
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rendeli tehát a ministerium, hogy ne bocsássák javító vizsgálatra azokat,
a kik a hellén nyelvből, vagy a kik a latin nyelvből s még egy tárgyhói
vagy a kik a mennyiségtanból és még egy tárgyból buktak meg. A föl
vételi vizsgálat szigorúbbá tétele azért is történt, hogy az iskolai év kez
detén ne kelljen egy egész hónapot elvesztegetni vizsgálatokra.
Különösen fölhívja a figyelmet a gymnasiumi végző-vizsgálatokra,
hogy a gymnasiumból kibocsátott tanulók teljes alapkészültséget vigye
nek magukkal, mert a gymnasiumi végbizonyítvány nemcsak hogy min
den más vizsgálat nélkül megengedi az egyetemre lépést, hanem társa
dalmi czímet is ad azáltal, hogy közhivatalokra utat nyit, a melyek
egyike például a hellén iskolai segédtanítóság. Már pedig a segédtanítók,
ha érdemetlenül kapnak végbizonyítványt, inkább elvakítják, mint meg
világosítják a gyermekeket.
Az írásbeli vizsgálatokat illető fölügyeletre nézve kiadott intézke
dések közt nem igen találok a mieinktől eltérőt vagy különöst.
A ki a júniusi végző-vizsgálaton megbukik, azt vagy visszavetik s
а 1У. osztály ismétlésére kényszerítik, vagy teljes írásbeli és szóbeli
ismétlő vizsgálatra bocsátják szeptemberben ; ha azonban ekkor is meg
bukik, az osztályt ismételnie kell.
Minthogy a középoktatás két önálló részre van osztva, hellén isko
lára és gymnasiumra és minthogy ezen iskolák tanulmányait nemcsak
nyilvános, azaz, az állam közvetetlen rendelkezése alatt álló, hanem
magán, azaz alapítványokból fix xXrjpо àorrjцатам), azután községek,
szerzetesek vagy magánosok által föntartottj intézetekben, sőt magán
úton is el lehet végezni : a ministeri intézkedés igen helyesen úgy kény
szeríti egyöntetű, egyforma terjedelmű 8 egyenlő színvonalon álló taní
tásra az egyes magánintézeteket, meg a magántanítókat is, hogy a föl
vételi- és végző-vizsgálatot nyilvános (állami) intézetben téteti le.
Tanárok- és tanítóknak más intézetekben fizetésért, vagy magánintézetekben jutalomdíjért, vagy otthon tanítás-díjért (int dtdáxrpoe?)
csak naponkint két órában vagy hetenkint 12-ben engedhető meg a taní
tás. De az ilyen magánmunkát az igazgató köteles bejelenteni a minisz
tériumnak. De azon intézetnek, melyben működnek, egy tanulóját sem
taníthatják külön (correpetitio, — otoaaxaÀla. IdeairéptoQ pafh/rwu), még
ha nem az ő osztályukból valók sem, sem díjért, sem ingyen, sem az
iskolai év tartama alatt, sem a kéthavi szünet idején.
*
*
*
A mi az órák és tárgyak fölosztását illeti, a következő intéz
kedések érdemelnek említést : a) déltől délután két óráig semmiféle
tanítás nem lehet ; b) a legelső órák délelőtt a hellén nyelvre, délután
pedig a latin nyelvre és mennyiségtanra fordítandók ; de latin nyelv és
28*
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mennyiségtan ugyanazon osztályban ne essék össze ugyanazon napon c) a tanítás minden osztályban egy időben vegye kezdetét ; d) a gymn.
igazgatója tanítsa a hellén nyelvet a fölső osztályban s a psychologiát és
logikát a III. és IY.-ben ; a franczia nyelv tanára a franczia nyelveken
kívül a történelmet is legalább egy osztályban ; a hellén nyelv tanárai
tanítják arányosan a hellén és latin nyelvet, történelmet, földrajzot s a
természetrajzot minden osztályban, ha a körülmények miatt nincsenek
külön tanárai az utóbbi három tárgynak.
* * *
Ezen rendeletet az 1893. évi januárius 12-dikén kelt rendelkezés
részben kiegészítette, részben több pontjában módosította. Ezen válto
zásokat a már bemutatott utasításokra s a fejlődésre való tekintettel
röviden a következő pontokban foglalhatom össze :
1. A beírás szept. 1-jétől 10-dikéig tart. A mulasztások beszámítá
sával azonban az év minden órájában beiratkozhatik akárki. A tanítás
szept. 11-én kezdődik s május 30-dikán végződik.
2. Evenkint csak kétszer vannak vizsgálatok, szeptember kezdetén
és júniusban; és pedig szeptember elején a fölvételi vizsgálatok, a hellén
iskolák végző vizsgálatai s a rendes vizsgálatok, júniusban pedig a föl
léptetők és végzők. A mely gymnasium tanulói fölül vannak 150-en, ott
június elején, a többiben június közepén kezdődnek.
3. A ki a vizsgálatokra kitűzött időben meg nem jelen, az az osz
tályt kénytelen ismételni. Ha mégis a testület személyes meggyőződést
szerez a vizsgálatok alatt arról, hogy az illető betegség miatt nem jelen
hetett meg, vizsgálatok nélkül fölebb bocsáthatja, ha a hellén nyelvből
napi érdemjegyeinek középmértéke legalább is 7, az összesé pedig annál
magasabb.
4. Az olyan tanulót, a kinek egész évi mulasztásai a 120-at meg
haladják, ismétlésre utasítják.
5. A fölléptető írásbeli vizsgálatokon minden más tárgyból három
kérdést kapnak, melyek közül legalább is kettőt kell megoldani ok, csak
a nyelvekből diktálnak föl nekik két részletet az igazgatónak a tanulók
képességéhez mért választása szerint, egyiket tanult, másikat nem tanult
anyagból. A vizsgáló útmutatása szerint írnak a fordításhoz nyelvi vagy
tárgyi fejtegetéseket is ; a hellén nyelvből azonkívül elbeszélést is, me
lyet elmond vagy új hellén szövegről fölolvas a vizsgáló. — A szóbelin
minden tárgyból két kérdést kapnak.
6. A végző-vizsgálatok épen úgy történnek, csakhogy a hellén
nyelvi írásbelin egy tanult részlet értelmezése helyett húsz sornyi új
szöveget fordítanak át régire, szóbelin pedig Homeros Odysseiájából és.
Iliasából is értelmeznek egy legalább tíz sornyi nem tanult részletet. —
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Az írásbelit a tárgy tanítóján kívül még egy nézi át ; a szóbelin jelen van
az egész testület. Az írásbeli öt napig tart. Első napon minden osztály
ban a hellén nyelvből két és fél óráig, másodikon a mennyiségtanból
egy és fél, harmadikon a latinból egy és fél, negyediken a franczia nyelv
ből és történelemből két és fél, ötödiken a többi tanulmányokból egyegy óráig.
7. Ha a tanuló az írásbeli vizsgálaton nem kap a hellón nyelvből jó
(xaXtüq), a latinból vagy a mennyiségtanból vagy más két tárgyból elég
jó (aysdo'j xaÁtőeJ érdemjegyet, az nem mehet szóbelire, hanem ismétel
nie kell az osztályt.
8. Ha a tanuló általános osztályozása fölebb lépésre képesít ugyan,
de ha alacsonyabb a hellén nyelvből fi-nál, a latinból vagy a mennyiségtanból vagy más két tanulmányból 5-nél, ismételnie kell.
9. A tanulmányi előmenetel jegyeit megtartja, csupán a mívu
xalwç-1 (9 és 8) nevezi Áíav xaÁtőe-nak. A tárgyak egymáshoz való rang
viszonya azonban változott, a mennyiben a hellón nyelv viszonyszáma
10, a latiné és mennyiségtané 8, a francziáó 7, a többié 6 lett. -— A maga
viselet 5 jegye helyett hármat állapít meg a rendelet : xotr/úa, xaXrj,
■ riT Z p S T trjq .

10. A büntetés fokozatait megtartja. I. fok: bezárás és írásbeli
munka egy vagy két napra ; II. fok : ideiglenes kizárás ; III. fok : kizárás
abból az intézetből s a IV. fok : valamennyiből. A két első fokozatú bün
tetést az igazgató, a harmadikat a testület, a negyediket a testület elő
terjesztésére a ministerium szabja ki.
11. A magán hellén iskolákba és gymnasiumokba járó tanulók
vizsgálatai június 21-dikétől július 3-dikáig folynak és pedig miként a
nyilvánosakban is egy bizottság előtt, melynek tagjait a ministerium
nevezi ki. A bizottság többtagú, ha a magánintézet nemcsak hellén
iskolát, hanem gymnasiumot is foglal magában s áll egy gymn. igazga
tóból, a hellén philologia két vagy három tanárából s egy mennyiségtant
meg egy franczia nyelvet tanító tanárból. Ha azonban a magánintézet
nek csak hellén iskolája van, akkor a bizottság háromtagú s áll egy
gymn. igazgatóból s két vagy három tanárból. De egyik sem állhat olya
nokból, a kik az illető intézetben tanítanak. — Mikor az illető magánintézet igazgatója június közepén a vizsgáló bizottság kinevezését kéri,
egyúttal beküldi a nyugtatványt arról, hogy a bizottság számára min
den gymnasiumi osztály után 60 s minden hellén iskolai osztály után
40 drachmát fizetett be az állampénztárba. A szóbeli vizsgálaton azután
az illető osztály s tárgy tanítója kérdez ugyan, de a bizottság minősít.
* * *
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E) G ym nasium i ig a z g a tó k és tan á ro k s h e llé n isk o la i ig a z g a tó k
é s ta n ító k k é p e síté s e és g y a k o r la ti v iz sg á la ta .

Egy 1892. évi márczius 7-dikén kelt min. rendelet megszüntetvén,
vagy módosítván, az igazgatói, tanári és tanítói képesítésre meg gyakor
lati vizsgálatokra vonatkozó előző intézkedéseket, új szabályzatot ad,
melynek lényegét a következő pontokba csoportosítva mutatom be :
1. Gymnasiumi tanári állásra olyanok mozdíthatók elő, a kiknek
bölcselettudományi, doktori vagy teljes tanításra jogosító, vagy akár az.
athéni, akár valamely hasonló rangú külföldi egyetemről theologiai dok
tori oklevelük van, két teljes évet töltöttek hellén isk. igazgatói állásban
s ez után a gyakorlati vizsgálatokon megfelelőknek ítélték őket ; a theoL
doktorokat a vallástan, a mennyiség- és természettani szakból doktori
vagy tanítói oklevéllel ellátottakat a mennyiségtan- és természettanra,
a philologia doktorait s abból a szakból képesített egyéneket pedig a
hellén, latin stb. tárgyak tanítására. A kik azonban már e törvény előtt
mint tanárok nyilv. gymnasiumban működtek, azok állásukban meg
tarthatók vagy ki is nevezhetők.
Ama gyakorlati vizsgálatokat az iskolai szünetek alatt tartják a
nemzeti egyetem valamelyik termében.
2. Vizsgáló bizottság három van ; egy a philologiára, egy a menynyiség-természettani szakra s egy a theologiára. Az első bizottság áll a
philosophia kar dékánjából (ex той xoafnjropog zffi (ptA. oyoErjs) mint
elnökből, a philologiai szakiskola igazgatójából, a hellén és latin tudo
mányok s a történelem egy-egy egyetemi tanárából s két idősebb athéni
gymn. igazgatóból. A második szintén a bölcselettudományi kar dékán
jának elnöklete alatt a mathematika két s a természettan egy egyetemi
tanárából s két idősebb athéni gymn. mennyiségtan-tanárból. A harmadik
a hittudományi kar dékánjából mint elnökből s két tanárából, egy idősebb
athéni gymn. igazgatóból s hittan-tanárból.
3. Vizsgálat csak egyszer van egy évben és pedig a ministeriumtól
legalább 10 nappal előbb meghatározott időben és órában s az ugyan
azon szakbelieket mind egy időben s ugyanazon föladatokból vizsgálják.
A mellőzöttek vagy visszalépők a következő évben újra jelentkezhetnek.
4. A gyakorlati vizsgálat írásbeli és szóbeli. Az írásbeli vizsgálaton,
a nyelvészeti szakon: a) a gymnasiumban tanult classikus ó-görög és latin,
prózaíróból és költőből két darab fejtegetése, b) egy irodalomtörténeti,
egy történelmi s egy nevelés-tudományi kérdés kidolgozása ; a mennyi
ség-természettudományi szakon : a) a gymnasiumi mathem. tanulmányok
köréből föladott három kérdés közül kettőnek, b) a természettan- és
chemiából szintén három közül két kérdésnek megoldása, c) a természet
rajznak a gymnasiumban tanított mindenik részéből föladott három
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kérdés közül kettőnek megfejtése; л hittudományi szakon: a) a gymnasiumi vallástanítás külön részeiből adott három kérdés közül kettő
nek megoldása, b) két ó- és két új-szövetségi fejezet (zceptxoTr/j) magya
rázata, c) három általános történeti kérdés közül kettőnek megfejtése
különös tekintettel az egyházhoz való viszonyokra — a föladat.
Szóbelileg azt teszik vizsgálat tárgyává, a mi az egyes tárgyak
gymnasiumi tanítására vonatkozik. Az írókat 24 órával előbb kijelölik,
hogy a jelölt tudja, melyik beszédből, könyvből, énekből vagy drámából
fog tanítani ; egyebekben csak a tárgyat jelölik ki 24 órával előbb. Adnak
végül kérdéseket a nevelés-, az iskolai rendeletek- s a tanítók és tanulók
kötelességeiről is.
Az írásbeli vizsgálatok után a bizottság kimondja határozatát, kit
bocsát, kit nem szóbelire, a szóbelik után pedig, hogy kit képesít, kit
nem. A ki az írásbelin bukik el, az még egy, a ki pedig a szóbelin, az
csak még két évi állami hellén iskolai tanítás után jelentkezhető.
5. A hellén és latin nyelv tanára, ha 5 évig működött valamely
nyilvános (állami) hellén gymnasiumban, gymn. igazgatóvá léptethető
elő. — Hellén iskolai igazgatókká nevezhetők ki, a bölcselet- és a hittudományi doktorok s a kik a bölcselettudományi szakot teljesen elvé
gezték. Hellén iskolai tanítókká azok lehetnek, a kiknek arra az egyetem
illető bizottságától vagy más arra kinevezett bizottságtól képesítésük
vagy a theologia elvégzéséről oklevelük van.
6. A franczia nyelv tanárául jövőre gymnasiumban csak olyant
alkalmaznak, a ki a hazai vagy valamely rokonszervezettí külföldi egye
temről oklevelet vagy teljes hitelű leczkekönyvet tud fölmutatni, vagy
ha vizsgálatot tesz. A vizsgáló bizottságot a ministerium nevezi ki s áll
egy athéni gymn. igazgatóból, egy franczia s egy hellén nyelvtanárból.
A vizsgálat írásbeli és szóbeli s kiterjed a franczia nyelv- és irodalomra,
az egyetemes történelemre s a hellén társalgási nyelv helyesírására.
*
*
*
A görög középoktatás számos csínyjával-bínyjával lehetne még
megismerkednünk -zéwavoç, M. IlapiaTj három kötetes törvény- és rendeletgytíjtemónyéből (''Avc&zepa Kai pèarj êxrraldeuotç
,
Topos I.
1833—1884. T. II. 1884—1886. 7 П1. 1886—1893.); de azt hiszem, az
aprólékosabb, a fejlődésre úgyszólván semmi fontossággal nem biró »
különben is majdnem minden tanulság nélkül való intézkedések minket,
a kik amúgy is csak távolról vagyunk érdekelve, inkább zavartak volna
az érdekesebb adatok síma áttekintésében, mintsem hozzájárultak volna
a kép élénkítéséhez. Az administrativ természetű dolgokra is csak épen
ott terjeszkedtem ki, a hol egy vagy más okból kénytelen voltam vele.
(Arad.)
Cserép J ó zsef .
x z á
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A MAGYAR KIR. ORSZÁGOS MINTARAJZISKOLA
ÉS RAJZTANÁRKÉPZŐINTÉZET KIÁLLÍTÁSA
az 1893/94, iskolaév végén,
Boldogemlékezetü közoktatási miniszterünk Eötvös József báró
«utolsó éveiben élénken érezte hiányát egy oly szakiskolának, melyben
az országnak művészetre termett ifjúsága alapos előkészületet szerezhes
sen ;... mely a nyilvános rajzoktatásunk régesrégóta elhanyagolt ügyén
lendítve, hovatovább a közízlésnek ébresztője legyen.» (Keleti G.)
A műiskola terve mégis valósult, mert Pauler Tivadar dr., Eötvös
József br. hivatalbeli utódja megalapította és így ezen felső intézet az
1871. évi október havában tényleg megnyilt ; először bérházban, később
pedig az 1876. évben saját a czélnak megfelelő Ízléses stilü palotába
költözött néhai Trefort Ágoston lánglelkü miniszterünk jóakaratából.
E történeti vázlatból kitűnik, hogy a rajztanárképzőintézet épen
a millenium esztendejére (1896-ra) éri meg fenállásának 25. évét. Az
1893/94. évi kiállítás tehát immár hű képét adta a sikernek, melyet a
műiskola negyedszázados fennállása után felmutatni képes.
Lássuk az eredményt és vonjuk le belőle a tanulságot : Megfelelt-e
a várakozásnak és ha igen, ezután mire van szüksége, hogy lépésrőllépésre haladva a közoktatás keretében elérhesse nemes czélját ?
A tanítás terve szerint a következő szakok voltak a műiskola kiál
lításán képviselve :
I. Alak-rajz és festés (Figurális).
II. Ékítményéé rajz és festés (Ornamentika).
III. Műépítés.
IY. Szobrászat.
Y. Geometria.
VI. Festészeti bonczalaktan.
I. Az alak-rajz és festés kezdődik a domború gipszfej árnyékolt
rajzával színes papiroson fehér- és fekete krétával, valamint szénnel ;
ugyancsak a fej domború mintáról olajfestékkel festve szürkén. Rajzolás
egész alakról, az antik művészet gipszmásolatai után, szintén úgy, mint
a fej domború mintája lesz kidolgozva. Természet után rajzolt fej színes
papiroson ; színes festés olaj festékkel követi az előbbieket, míg nem
végül az alakrajzolás, egész élő alakról fejezi be a fokozatos, rendszeres
oktatást.
II. Az ékítményes rajz és festés kezdődik domború mintáról ár
nyékolással, czeruzával, vagy vízfestékkel (egy szin) fehér papiroson.
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Különféle stílusokhoz tartozó egysíkban fekvő elemek rajzolása, festése
és ugyanilyen elemekből önálló tervezés ; műtárgyak másolása a mű
vészi ipar különböző ágaiból és ugyanilyen műtárgyak önálló tervezése ;
műhelyrajzok (eredeti nagyságban) elkészítése.
Ugyan e helyen említendő a műiskola vízfestése élő virágok és
egyéb tárgyak után (kulacs, üveg, szövet stb.).
III. A műépítés felöleli a műépítés stílusait azok elemeinek rajzo
lásától kezdve, a műépítés köréből vett jeles példányok nyomán elkészí
tett rajzokig.
Ezen három szakot nyomon kiséri az elméleti oktatás, a mint az
a rajztanárképzőintézet tanításanyagából kitűnik.
IV. A szobrászat felöleli a rajtanárképzőintézetben, az onnan ki
lépő és képesített tanerők munkálatait : a domború ékítményéé- és lap
minták, valamint az emberi test egyes részeit ábrázoló gipszminták
után való mintázást.
V. A geométriából és
VI. a festészeti bonczalaktanból bemutatott rajzok meggyőztek
minden szakembert azok helyes, alapos, kimerítő oktatásáról.
VII. A nemzeti irodalomtörténet ;
VIII. a műtörténelem és
IX. a nevelés- és oktatástan szakcsoportjai azok, a melyek még a
rajztanárképzőintézet tanításanyagához tartoznak és arról tanúskodnak,
hogy ez a helyes irány, melyet az intézet kitűzött magának, mert a gya
korlati követelményeknek felel meg, midőn oktatása körében az oly
tárgyakra helyezi a fősúlyt, melyek ismerete a jelölt élethivatásának
feladata leend úgy a közép-, polgári- és szakiskolákban.
Ezen 1893/94. évi kiállítás bizonyság arra, hogy a rajztanárképző
intézet csendes, zajtalan munkálkodásával a közelgő 25 év zárókövénél
lelki nyugalommal tekinthet vissza múltjára, mert hatott, alkotott és
gyarapító tt.
Itt azonban nem állhat meg ; nem is fog megállani ; mert az ékít
ményéé rajz- és festés, valamint az építészet oktatása körül a fejlesztés
munkája vár még roá.
így az ornamentikái szaknak keretében igen üdvös lenne a lyoni
École National des Beaux-Arts virágokat és egyéb tárgyakat (kitömött
madarak, csigák, eleven halak stb.) festő osztálya után indulva, a ter
mészet után festett dolgokat stilizálni és a különféle stilusok (p. о. a
japáni) behatásának engedve, a jelöltekkel nemcsak az önálló tervezést,
hanem egyúttal a stilus fejlődését, átalakulását gyakorlatilag is meg
ismertetni.
A műépítés oktatásának is javára válnék a nürnbergi Kunst
gewerbeschule építészeti osztályában gyakorolt következő módszert
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alkalmazni. Természet után (nálunk Budapesten alig van alkalom reá),
avagy műépítési alkotások jó fényképfelvételei nyomán vázlatokat
készíteni. P. о. a nürnbergi Kunstgewerbschule építészeti tantermében
keretekben kivannak függesztve Olaszország műépítésének remekei,
melyeket a tanár előzetes felvilágosító szavai után a jelölt vázlatosan
lerajzol.
Ugyancsak az egyes stílusokat jellemző oszlopfők nagy eredeti
gipszmintái az építészeti tanteremben láthatók, melyeket a jelöltek
tanulmányozhatnak, s így a tárgyat könnyebben megértik.
A rajztanárképzőintézet e belső fejlesztésén kívül, igen hasznos
lenne a közelgő millenium ünnepét, (mely a legkedvezőbb alkalom)
felhasználni arra, hogy a vidékről Budapestre sereglő rajztanárok orszá
gos kongresszust tartsanak.
A kongresszus tárgya az előre szerkesztett vitaanyag (javaslat)
alapján a többek közt a következő lehetne :
1. A szabadkézi-, ékítményéé- és geometriai rajztanítás anyagának
megállapítása a jelen viszonyokhoz szabva a közép-, polgári-, szak- és
elemi iskolákban.
2. A követendő módszer alapos megvitatása, melynek keretén
belül tér engedtetnék az egyéni felfogásnak, hogy így a tovább fejlesz
tésnek, az ember tökéletes felé való törekvésének tér maradna.
3. A használt és a még használandó tanszereknek, (melyek a taní
tás segítő eszközei) jó és rossz oldalainak kimutatása.
4. A tanítási órák leghelyesebb csoportosítása és azok számának
legalább is a többi szakokat tanítók heti óraszámra való leszállítása.
5. A közoktatásügyi tanácsban, valamint egyéb helyen tartani
szokott szaktanácskozásoknál a rajzszakot képviselő tanférfiu behívása,
a ki az oktatás különféle fokán álló iskolák dolgában tájékozott.
Mindez összefoglalva a közoktatási miniszternek kegyes figyelembe
vétel czéljából emlékirat alakjában benyujtatnék.
Azután, a mit már tovább elodázni nem lehet: a rajztanárképző
intézet tervbe vett kibővítése ; mert a helyiségek szűk volta s az új viszo
nyok folytán immár czélszerütlenné vált állapotuk úgy annyira, hogy a
figurális festésnél természet után lehetetlen a munka, mert a palota
körül felépült paloták víszfényükkel zavarják, sőt mi több, majdnem
lehetetlenné teszik a festést.
íme itt a kínálkozó alkalom, hogy oktatásunk vezető férfiainak
támogatásával a műiskola «intenzivebb működést, gyakorlatibb fel
fogást» fejtsen ki, s az elmúló negyedszázad sikerei után ítélve, köz
oktatásunk körében dicsőségesen megállhassa helyét a rajztanárképző
intézet a késő jövőben is.
S imkó J ózsef -

A HERBARTISTA PAEDAGOGIAI IRODALOM ÚJABB JELENSÉGEI.

411

A HERBABTISTA PÆDAGOGIAI IRODALOM
NEHÁNY ÚJABB JELENSÉGE.*
Az 1894-iki év igen kedvező auspiciumok között indult meg a
németországi herbartista irodalomra nézve. Uj, friss életerő mutatkozik
az idevágó pædagogiai törekvések irodalmi nyilván ulásaiban. S e törek
vések Németországon kívül levő barátainak, kik az utolsó esztendők
alatt bizonyos aggodalommal nézték e törekvések körének folytonos
szűkülését és egyéb nagy gondolatköröktől való elzárkózását, ezúttal
annál kevésbbé kell tartaniok a megújított életerő elernyedésétől, mint
hogy a németországi herbartista iskolának mai vezetői, ugylátszik, gon
doskodtak arról, hogy munkájúkba, törekvésükbe belevonjanak legben
sőbb szellemi körüktől távolálló tényezőket is, s e vérfelfrissítéstől, mint
mindig és mindenütt a szellemi téren, csak a legjobbat várhatjuk.
E már így kívülről való felfrissítést mutatja legjobban az az encyclopædikus vállalat is, melyet Bein indított meg az idén, t. i. az «Encyclopædiscbes Handbuch der Pædagogik», melynek első füzete van
most előttünk. A munka négy 60—60 íves kötetre van tervezve, és 5 íves
füzetekben jelenik meg. A munka megindításának történetére nézve
maga Bein jelzi egy előrebocsátott felhivásban, hogy eredetileg csak az
olt a szándéka, hogy a fegyelemre vonatkozó tanokat tárgyaltassa
monographikus alakban. Ennek szükséges voltáról -— úgymond — min
denki meg lehet győződve, a ki figyelemmel kiséri az utolsó évtizedek
pædagogiai irodalmát. Míg az oktatás mezején mindenfelől dolgoztak,
addig a vezetés, a fegyelmezés terén alig történt valami. Hogy tehát ezt
egyes írókkal apróbb monographikus czikkekben feldolgoztassa, az volt
a szerkesztő első gondolata. De csakhamar meggyőződött arról, hogy ily
szűk alapon nem épülhet fel encyclopsedikus kézikönyv, minthogy a
fegyelem, az erkölcsi nevelés tanától folytonosan összekötő szálak húzód
nak a neveléselméletnek didaktikai részébe is. В így mindinkább kiter
jesztette figyelmét az egész elméleti psedagogiára fundamentális tudo
mányaival, a psychologiával és ethikával együtt, valamint segédtudo
mányaira is, a physiologia és orvostudományra. De most szükségképen
* 1. Encyclopaedisches Handbuch der Paedagogik, herausgegeben von
W. Rein. I. Band. 1. Lieferung. Langensalza 1894. — 2. Zeitschrift für
Philosophie und Paedagogik, herausgegeben von 0. Flügel und W. Rein,
Langensalza, 1894. — 3. Aus dem paedagogischen Universitätsseminar zu
Jena, herausg. von Prof. Dr. W. Rein, Langensalza, 1894. — 4. Jahrbuch
des Vereins für wissenschaftliche Paedagogik. Begründet von Prof. Dr. T.
Ziller. 26. Jahrgang, herausg. von Prof. Dr. Theodor Vogt, Dresden, 1894.
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hozzá kellett venni a gyakorlati pædagogia kérdéseit is, melyeknek nagy
része, különösen az iskolák szervezésére és a tanítóképzésre vonatkozók
ma mindenütt, de különösen Németországban rendkívül actualisok.
S így eredetileg szerényebb terve lassanként oda bővült, hogy felölelje a
pædagogia egész rendszerét. Ez encyclopsedia adja tehát a system,atikus
pœdagogiÿt egész körével és a teljességre való törekvés igényével ; a
históriai pædagogiâval szemben azonban bizonyos tartózkodó álláspon
tot foglal el, mert — Rein szerint — e téren még csak a munka kezdetén
áll a tudomány, és a források még teljesen összeállítva sincsenek, annál
kevésbbé vannak feldolgozva. Erre nézve tehát — ezt előre mondja
Rein prospectusában -— teljességre egyáltalában nem is gondol, sőt, a
mi a pædagogiai történet körét illeti, egyelőre a németországi mozgal
mak történetére* kénytelen szorítkozni. Ennyit mond az előrebocsátott
felhivás, mely a munkatársak közlött névsorával együtt igen kedvező
reményeket támaszt a nagyobbszabásu munka iránt. E programmszerű
felhivás, de különösen a munkatársak jegyzéke az, mely elsősorban
tanúskodik arról, a mit fentebb felfrissítésnek neveztünk. E munka
társak között találunk, hogy csak a legkiválóbbakat említsük, a legjele
sebb herbartista Írókon kívül, minők Lazarus, ÁVillmann, Yogt, Flügel
stb. egyenesen oly előkelő Írókat is, kik a Herbart-féle körtől jó messze
állanak, sőt részben ellenkező utakon haladnak, mint Paulsen. Dilthey,
Theobald Ziegler, Ziehen, és másokat.
Maga az előttünk fekvő füzet is kielégíti a magasabb várakozást,
melyet az előrebocsátott felhivás kelt. Az e füzetben található czikkek
a következők : Abbitte (Bocsánatkérés), Aberglaube (Babona), Abgangs
prüfung (Érettségi vizsga), Abgang von der Schule (Az iskolából való
távozás), Abhärtung (Edzés), Abhören (Kihallgatás), Abneigung (ellen
szenv), Abschlussprüfung (Az önkéntességi jogot adó vizsga Poroszországban), Abspannung (Kimerülés), Abstraction, Abulie (Akarathiány),
Abwechslung (váltakozás), Accomodation, Achtung und Autorität (Tisz
telet és tekintély), Affekt, Affektiert, Ziererei, Zimperlich (Kényeskedés,
finnyás), Affektstörungen (affectuszavarok), Affenliebe (Majomszeretet),
Albern, Geckenhaft (hiú), Alterstypen, psychische (lelki kortypusok),
Altersversorgung der Lehrer an den Privatschulen in Deutschland
.
* Miként Rein úr közvetlen szóbeli értesítéséből tudom, az a szán
déka, hogy az encyclopædia kedvező fogadtatása esetén egy pótló kötetben
a Németországon kívül folyt pædagogiai mozgalmakról is hozzon ismerte
tést, így a többiek között egy magyar pædagogus tollából a magyarországiak
ról is, melyeket különösen a gyakorlógymnasiumra és hatására való tekin
tettel a németországi pædagogus körök igen örvendetes módon ismernek és
becsülnek.

A HERBABTISTA PAEDAGOGIAI IRODALOM ÚJABB JELENSÉGEI.

413

(A tanítók nyugdíjazása a németországi magániskolákban), Altersversor
gung der Lehrerinnen in Deutschland (A tanítónők nyugdíjazása Német
országban), Altklug, Frühreif, Blasiert, Ueberklug (koraérett, koravén,
oktondi), Alumnat, Ämter (Iskolai tisztségek), Andacht (Istentisztelet),
Anerkennung (Elismerés), Angeberei, Klagen, Hetzen (Vádaskodás,
Árulkodás, Ingerkedés).
Látni tehát e czímjegyzékből is, hogy a testi nevelés, fegyelem,
oktatás, pædagogiai pathologia, és az iskolaszervezés története egyaránt
helyet talál e munkában.
A füzet ára 1 márka, s így az egész munka 48 márkába, körül
belül 30 forintba fog kerülni. Megszerzését különösen iskolai könyvtá
rainknak melegen ájánljuk.
*
*
*

Az említett felfrissülést mutatja egy másik vállalat is, melyet
Eeina «Zeitschrift für exakte Philosophie» eddigi szerkesztőjével, O. Flügellel együtt indított meg, t. i. a «Zeitschrift für Philosophie und Pædagogik». Már maga ez, hogy a pædagogia itt közvetlen külső frigyre is
lépett a többi philosophiai disciplinákkal, gazdagítólag kell hogy hasson
az elsőre. E folyóirat 6-szor jelenik meg évenként 5—5 íves füzetekben ;
egy-egy füzet ára egy márka. Eddig két ily füzet jelent meg, melynek
úgy önálló értekezései, mint különösen gazdag könyvismertető része
előnyösen mutatják he az uj vállalatot. A nagyobb pædagogiai értekezé
sek között különösen a Herbartnak hajdani königshergi seminariumáról
szóló (irta Kehrbach K.) az első füzetben, valamint a «Zur Errichtung
pædagogischer Lehrstühle an unsern Universitäten» (irta 0. W. Beyer)
czimü, mely a második füzetben kezdődik, azok melyek a pædagogusvilágot általánosabban érdekelhetik. Az elsőből megtudjuk, hogy Herbart
pædagogiai seminariuma mennyire küzdött a kezdet nehézségeivel, mily
nehezen tudott csak némi külső szervezethez is jutni, és megtudjuk
különösen azt a fontos tényt, mely Herbart iratainak részrehajlatlan
megitélőjét nem lepheti meg, hogy a tudományos pædagogia megalapí
tója nem érezte eléggé az iskolának, mint ilyennek, erkölcsi fontosságát,
s hogy a nevelés nála tulajdonképen sohasem közös, hanem csak mindig
egyéni, családi nevelés. Beyer említett czikke, mely egyébiránt az előt
tünk levő füzetben még nincs befejezve, igen érdekes történetét adja a
pædagogiai seminariumokra vonatkozó törekvéseknek Németországban,
és különösen érdekes benne azon — úgy hiszem - sokak előtt új adat,
hogy az eddigi idevágó irodalomban felmerült már az a javaslat is, hogy
legyen az egyetemeknek külön pædagogiai facultásuk is. Ilyen részlete
sebben kidolgozott javaslattal állott elő 1863-ban dr. Wittstock A.
«Ueber die Gründung pædagogischer Fakultäten an den Universitäten»-
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czimű könyvével és szóba került e javaslat az 1870-iki internationális
conferentián is Genfben. Beyer czikke megemlékezik a mi budapesti
gyakorlógymnasiumunkról is.
*

t-

*

Ugyancsak Bein nevéhez fűződik egy idevágó harmadik jelenség
is, t. i. az «Aus dem Pædagogischen Universitätseminar zu Jena» czimen
időről-időre, körül belől egyszer évenként megjelenő füzetek ötödiké.
E füzet 220 lapra terjed, ára 2 márka 50 fillér. Tartalmát különböző, a
seminarium házi töi’tónetére vonatkozó közleményeken kívül öt nagyobb
pædagogiai értekezés is teszi, melyek közül különösen az «Elternfragen,
eine notwendige Ergänzung der Hartmannschen psychologischen
Analyse» (irta Schubert) és az «Ueber Schulreiseberichte» czimü Scholztól érdemelnek általánosabb figyelmet. Amaz, kiindulva az újabb, külö
nösen Bartholomaei és Hartmann nevéhez fűződő kísérletekből, melyek
az iskolába jövő 6 éves gyermekek képzetkörének kipuhatolására irányul
tak, szükségesnek tartja, hogy az iskola a szülékhez intézendő kérdéssorozatok által is tájékozást szerezzen magának az iskolába lépő gyer
mek lelki előéletére nézve különösen az érzelem és akarat régióiban.
Az író maga is tett kísérleteket e téren, és a szüléktől nyert felvilágosí
tásokat a kérdéssorozat kezdetlegessége mellett is igen becseseknek
mondja. Az értekezést különösen egy meglehetősen gazdag gyermekpsychologiai bibliographia is teszi értékessé. Scholz értekezése az iskolai
utazásokról egy valósággal megtett iskolai utazás leírását adja, és ügye
sen állítja össze belőle a vezetés, fegyelem és oktatás dolgában nyert
tanulságokat.
* * *
A negyedik, a Herbart-Zillerianusok táborából kiinduló kiadvány,
melyet e helyen fel akarok említeni, az ezidei «Jahrbuch des Vereins
für wissenschaftliche Pædagogik», melyet Ziller halála óta Vogt, a
«Verein f. w. P.» jelenlegi elnöke ad ki. Az ezidei már a 26-ik ez évköny
vek sorában. Jókora kötet, mely 320 lapra terjed, és tíz kisebb-nagyobb
értekezést közöl a paedagogiáuak körülbelől minden területéről. Leg
jelentékenyebbek ezen értekezések közül : Bein, Thrändorf és Löwe dol
gozatai.
Bein értekezése Lange Konrád, königsbergi egyetemi tanár «Die
künstlerische Erziehung der deutschen Jugend» czimű könyvéhez fűző
dik, és ennek ismertetése mellett közli Bein a maga nézeteit is a művé
szeti nevelésről. Lange könyve, mely Németországban meglehetősen
nagy figyelmet keltett a pædagogusok és különösen a gymnasialis paedagogusok körében, azt a kérdést fejtegeti nagy szakavatottsággal, hogy
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mit tehet a család, elemi iskola, gymnasium és az egyetem az ifjúságnak
ma oly nagyon elhanyagolt művészeti nevelése érdekében. Eein nagy
elismeréssel méltányolja Lange fejtegetéseit, de velők szemben mégis
nehány, különösen a középiskolára vonatkozó pontban formulázza a maga
nézeteit is a művészeti, illetőleg specialiter a rajzoktatásról. A középiskolai
rajzoktatás menete — gondolja Eein — kell, hogy bizonyos typikus alakok
emelkedő sorozatában visszatükrözze a képzőművészet történeti fejlődésmenetét. Ezért tehát vállvetve kell haladnia a történelemmel, hogy így
megmutassa, miképen nyilatkozott a különböző korszakokban a szépség
iránti érzék. A történeti képből ugyanis egy fontos vonás hiányzik mind
addig, míg a tanuló kellőképen nem értesül az illető történeti korszak
sesthetikus felfogása és előállítási módjáról. A művészetbe való beveze
tésnek tehát az egyptomi művészeten kell kezdenie, innét Előázsián át
Hellasba, majd Eómába átmennie, a honnét végre átlép Németország
földjére, bemutatva a különböző stílusokat, a román, a gót, a renais
sance, és a belőle folyt stílusokat. A rajzoktatás két cursusból álljon:
az egyik a szemléltető, megismertető, a másik az előállító, gyakorló
tanfolyam. Az utóbbi az előbbinek nyomában halad, a mennyire a
technikus képesség megengedi. A szemléltető oktatás közös oktatás, míg
a gyakorlati oktatás, tekintettel az egyeseknek kisebb-nagyobb techni
kus ügyességére, csoport- vagy épenséggel egyéni oktatássá is lesz.
Nagyon fontos a rajzoktatásra nézve is a szülőföldnek, a tanuló környe
zetének tárgyi köre. Epugy, mint földrajzi, történelmi, természetrajzi,
technológiai tekintetben, át kell kutatni a szülőföldet a művészeti oldal
felé is, és mindent, a mit a szó szűkebb vagy tágasabb értelmében vett
szülőföld nyújt, a tanulók elé kell tárni, hogy felismerjék bennök a hazai
műformák fejlődését. Ez Eein nézeteinek rövid kivonata, mely világosan
mutatja, hogy Eeinnek a cultushistoriai fokozatok elve adja a művészeti
oktatás terén is a vezetőfonalat az anyag kiválasztására.
Löwe értekezése, mely az évkönyvnek legterjedelmesebb munkája
(104 lapra terjed), a Zimmormann-fóle æsthetika alapján igyekszik kipu
hatolni az ének sesthetikai elemeit, és ezeknek, valamint az ének művé
szete történeti fejlődésének tekintetbe vételével az énektanításnak
methodikáját sok tekintetben új alapokra rakni. E beható tanulmányo
kon alapuló értekezés, mely a «Verein für wissenschaftliche Pædagogik»
ezidei altenburgi gyűlésének is legtöbbet vitatott pontja volt, előrelát
hatólag hosszabb ideig fogja foglalkoztatni az énektanítás methodikusait.
Thrándorf értekezése követeli, hogy az egyháztörténelmi oktatás
erősen belevonja a maga körébe a legújabb kort is, a maga közénk nyúló
mozgalmaival, s ily módon is hozzájáruljon ahhoz, hogy a növendékek
ben felébredjen az érdeklődés a közöttük zajló egyházi élet iránt, mely
nek így ők is válnak majdan tettre kész tényezőivé.
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A ki képet akar magának szerezni arról, hogy mely kérdések fog
lalkoztatják ma a németországi pædagogusoknak azt a táborát, mely a
«tudományos pædagogia» zászlója alatt Herbart és Ziller nyomdokaiban
halad, annak ajánljuk ez évkönyvet. Ennek czikkei teszik tudvalevőleg
az évenként egyszer gyülésező egylet tanácskozásainak majdnem egyet
len tárgyát, és a gyűlés vitáiról szerkesztett értesítő mellett ezek egyet
len külső nyilvánulásai az egyesület tevékenységének.
Az ezidei évkönyv könyvismertései (Keine Lange könyvéről és
Bergemanné Döring új eudæmonistikus pædagogiai rendszeréről) szin
tén tanúskodnak azon bevezetőleg említett jelentős symptomáról, hogy
a herbartista paedagogusok is érzik az idegen körökből jövő impulsusok
okoz ottahh tekintetbevételének szükségét.
W aldapfel J ános .

MODERN OLYMPIAI JÁTÉKOK.
Tehát mégis van idealismus s az eszmények után törekvő férfiak
sem haltak ki egészen ! Sőt leglelkesebb bajnokaival ép a fin-de-siècle
országában találkozunk. Megvallom, hogy midőn tavaszszal Pierre de
Coubertin br. a párisi Union des Sociétés françaises de sports athlé
tiques lelkes vezértitkára megküldte a nemzetközi athletikai kongresszus
nak e helyen is közölt programmját,* nem is meglepetéssel, hanem bá
mulattal olvastam abban az olympiai játékok felélesztésére vonatkozó
részt s azt jámbor óhajtásnál egyébnek nem is tekintettem. S ime ma a
kongresszusnak olyan határozataival és intézkedéseivel állunk szemben,
melyek a ténynek megvalósítását a közel jövőre biztos kilátásba helye
zik, egy oly tényét, mely hivatva van arra, hogy a nemzetek test-szel
lemi újjászületését létrehozza s a nemzetközi viszonyok javulását nagy
ban előmozdítsa. Az olympiai játékok feltámadásának eszméje nem csak
a kongresszus tagjait töltötte el a legigazabb lelkesedéssel, de máris több
fejedelmi személy : a görög és a belga király, a walesi herczeg meleg
érdeklődését vívta ki s remélhető, hogy a közel jövőben, mihelyt az
eszme szélesebb körű nyilvánosságra jut, az egész művelt világ rokonszenvét s helyeslését is meg fogja hódítani.
Az olympiai játékokról részletesebben és hitelesen a következők
ben számolok be. A kongresszus elé terjesztett erre vonatkozó tételek
(VIII—X) következőleg szóltak : Az olympiai játékok felélesztésének
lehetőségéről ; az ebből származó athletikai, erkölcsi és nemzetközi elő
nyök ; verseny-feltételek, felveendő sportnemek, a szervezés anyagi
* L. e folyóirat 221—224. 1.
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oldala, az időközök megállapítása ; egy nemzetközi bizottság kiküldetése
a további teendők végrehajtására.
A kongresszus junius 18-án tartott teljes ülése az olympiai játékra
vonatkozó tételek tanulmányozását egy bizottságnak adta ki, mely
M. Bikélas, a Société d’encouragement des études grecques alelnökének
és az athéni tornaegylet képviselőjének elnöklete alatt három ülésben
foglalkozott ezen ügygyei s a következő, a kongresszusnak junius 23-án
tartott záróülésén egyhangúlag elfogadott megállapodásokra (VIII—
XIV.) jutott : Az olympiai játék felélesztése minden kétséget kizárólag
határozott előnyökkel lévén összekötve athletikai, erkölcsi és nemzet
közi tekintetben, ezen játékok visszaállítandók a modern élet szükség
leteinek és feltételeinek megfelelő alapon. A vívás kivételével, az olym
piai versenyek csak műkedvelők részére rendeztetnek. A nemzetközi
szervező bizottság ügyrendjébe beveendő egy oly intézkedés, melynek
értelmében e bizottságnak jogában áll a versenyektől oly egyéneket eltil
tani, kik előbbi cselekedeteik révén az intézmény tekintélyét csorbít
hatnák. Minden ország a versenyeken csak hozzátartozóival vehet részt,
még pedig olyformán, hogy minden sportnemre csak valódi bajnokok
neveztessenek ; e végből s hogy a győztesek kiszemelhetők legyenek, az.
olympiai játékot megelőzőleg, mindenütt országos versenyek rendezendők. Kívánatos, hogy a sportnemek közül a következők kerüljenek be
mutatásra: athletika, szorosabb értelemben (futások és versenyek)
csolnakázás (evezővel és vitorlával); úszás, korcsolyázás; athletikai játé
kok (lawn-tennis, rugó labda stb.) ; vívás, boxolás birkózás ; lovaglási:
sportok (polo) ; lövészet, tornázás és kerékpározás. A szoros értelemben
vett athletikai sportok készére «Pentathlon» * néven egy különleges
athletikai díj (championnat) szerveztetik. Ezenkívül az olympiai játék
alkalmával még egy külön alpesi díj is ki fog osztatni az időközben a
földgömb bármely pontján teljesített legérdekesebb hegymászásért.
Részemről szívesen elismerem ezen széleskörű programm általá
nos és helyes voltát, de két dologra nézve aggályaim vannak : miért
történt épen a vívást illetőleg kivétel a kötelező műkedvelői minősítés,
alól ? s nem félő-e, hogy az alpesi díj létesítése az értelem- és haszon
nélküli nyaktörő vállalatok és áldozatok számát szaporítani fogja ? En
nél bizonyára nagyobb szolgálatot tennénk az emberiségnek, ha a
technika haladásával, a legkiválóbb léggömbműveleteket tüntetnők ki 1
A szükebb bizottság a hely kérdésével nem foglalkozván, a kon
gresszus záróülésén M. Bikélas, Görögország képviselője Athént hozta.
* Pentathlon (magyarul ötös küzdelem) összefoglalása az olympiai
játékoknál szerepelt ötféle küzdelemnek, ú. m. birkózás, ökölviadal, ver
senyfutás, ugrás és discusdobás.
Magyar Pædagogia. III. 8.
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javaslatba, a mit többek pártoló hozzászólása után egyhangúlag s lelke
sedéssel el is fogadtak. M. Bikélas felszólalásában valódi hévvel fejte
gette s indokolta javaslatának jogos s alkalmas voltát s a legnagyobb
mérvű, legelőkelőbb helyről jövő támogatást helyezte kilátásba, a meny
nyiben az általa képviselt egyesület a királyi család több tagjának véd
nökségét illetve tagságát élvezi. Hogy mekkora megelégedéssel s lelke
sedéssel fogadták e választást Görögországban, annak bizonyítéka a
kormány félhivatalosának, az «Asty » ez. lapnak lelkes üdvözlő czikke, e
azon fontos körülmény, hogy az olympiai játékok védnökségét maga a
görög király vállalta el. S tényleg ismerve s méltányolva azon régi s el
nem enyésző kapcsot, mely ezen országot földünk többi művelt népeihez
fűzi, mi is teljes megnyugvást találunk a kongresszus következő alkalomszerű határozatában : Az olympiai játékok i896-ban először Athénben
tartatnak meg, majd i900-ban másodszor Párisban; azontúl minden
negyedik évben más-más világvárosban.
Nem kevésbbé fontos a kongresszus utolsó határozata, mely így
szól : «Minthogy az olympiai játék sikere a kormányok támogatását fel
tételezi, a nemzetközi bizottság kövessen el e tekintetben mindent, s
igyekezzék mindenütt a hivatalos részvételt biztosítani. » В nemzetközi
bizottság elnöke M. Bikélas, titkára a fáradhatatlan P. de Coubertin
báró, ki körül még 11 tag csoportosul : az Egyesült-Államok, Argentinia,
Uj-Zéland, Belgium, Orosz-, Angol-, Olasz-, Svéd-, Magyar- és Cseh
ország részéről. Ausztria s Németország távolmaradása feltűnő s utób
bira az illetékes megrovás nem is késett sokáig. Egy jeles s igen elter
jedt német szaklap, a Berlinben megjelenő «Spiel und Sport» szept.
8-iki számának «Das internationale Comité zur Wiedereinführung der
olympischen Spiele» czimű vezérczikkében kiméletlenül megleczkézteti
saját honfitársait a párisi kongresszus intézőségével szemben tanúsított
udvariatlanságukért s azon megfoghatatlan közönyért, melylyel ezen ép
oly nemes mint fontos nemzetközi ügy iránt viseltetnek, s utalva azon
káros s megszégyenítő visszahatásra, melylyel ez Németországra a jövő
ben járhat, a mulasztások mielőbbi pótlását sürgeti.
Magyarország képviselete, nagyon is érdemen felül, nekem jutott
osztályrészül. Teljesen átérzem ezen kitüntetés felelősséggel teljes voltát s
minden erőmből azon leszek, hogy az olympiai játékok fenkölt eszméjét
nálunk terjeszszem, megkedveltessem, hogy az illetékes tényezők, min
den fontosabb mozgalomról jó eleve értesülve, idejekorán foghassanak
•előkészületekhez és a komoly munkához, mely elengedhetetlen alapfel
tétele annak, hogy 1896-ban a klasszikus küzdőtéren mi magyarok is
helyt álljunk. A hazai sport-egyesületek osztatlan érdeklődését, a kor
mány erkölcsi és anyagi támogatását biztosra kell vennem, nem azért,
mert az olympiai játékok felélesztése egy oly Egyesület által kezdemé-
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nyeztetett, melynek tiszteletbeli tagjai között Magyarországból ott talál
juk : Csáky Albin grófot, a párisi nagykövetet Hoyos grófot és Hegedűs
Sándort, hanem fó'leg azért, mert itt fontos nemzeti érdekekről van szó,
s mert szakköreink és a kormány semmi esetre sem engedhetik meg
azt, hogy nemzeti tekintélyünkön a legkisebb csorba is essék. A testi
nevelés kérdésében az utóbbi időkben nagyot haladtunk s sokat kezde
ményeztünk, a mit már a külföld is elismert ; ezen elismerést koczkáztatni nem szabad, sőt biztosítani és fokozni kötelességünk. Azt a pár
száz forintot, melybe a jury-tagok hivatalos kiküldetése s most még
részleteiben meg nem állapítható intézkedések igényelnek, az állami
költségvetés bizonyára elbírja. Szervezkedés tekintetében pedig a kezde
ményezés és a vezérszerep leginkább a Magyarországi Tornaegyesüle
tek Országos Szövetségét illetné meg, mert ebben egyesülnek úgyszólván
az összes rokon egyesületek.
Azon körülmény, hogy az athéni ünnepségek idő tekintetében
találkoznak a milleniumi kiállítással, nemcsak hogy nem hat zavarólag,
de kettős szempontból s kölcsönösen előnyös mindkét részre. Egyrészt,
mert az ezredéves kiállítás alkalmából tervbe vett athletikai versenyek,
stb. legalkalmasabb s mintegy önként kínálkozó módjai a bajnokok
kiszemelésének, kik azután az illető egyesületek és a kormány által
segélyezve, Athénben a nemzetközi versenyen is megjelenhetnének.
Másrészt e hazai versenyek, kapcsolatban az ugyanakkor Budapesten
rendezendő nemzetközi kongresszusokkal, szakkiállítással stb. legalább
reményt, sőt kellő utánjárással biztosítékot is nyújthatnak arra, hogy az
Athénbe zarándokló bajnokok és vendégek legalább részben ünneplő
fő- és székvárosunkat is útjokba fogják ejteni. E tekintetben még az
éghajlati viszonyok is javunkra vannak, mert a mi versenyünk legczélszerübben tavaszszal vagy nyáron, az athénbeliek pedig szeptember
vagy október havában volnának rendezendők.
A részletes programm megállapítása végett P. de Coubertin már
Athénbe rándult, hol érintkezésbe fog lépni a helyi bizottsággal. A vég
leges megállapodások 1895 januárra várhatók. Hogy az ügy eddigi s
további fejleményeiről a nemzetközi előkészítő bizottság a nyilvánosság
előtt is beszámolhasson, «Bulletin de Comité International des Jeux
Olympiques» czímen egy egyelőre negyedévenkint megjelenő hivatalos
Értesítőt ad ki, mely ez idő szerint csak franczia nyelven jelenik ugyan
meg, de lényeges tartalmát — megállapodások értelmében — angol s
amerikai szaklapok s a német «Spiel und Sport» is közlik. Magyarország
részére hivatalos orgánumul a «Herkules» czímű jeless egyetemes sport
szaklapot sikerült megnyerni (Szerkesztőség: József körút 5. sz.), úgy
hogy ennek révén az ügy iránti érdeklődő egyesületek és egyének kime
rítő és gyors tájékozást fognak nyerni. Ez úton is felkérem a szakegye
29*
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sületeket és szakférfiakat, hogy munkánkban támogatni szíveskedjenek,
kérdéseikkel ezen folyóirathoz forduljanak s azt határozataikról érte
sítsék.
Tudósításomat nem fejezhetem be méltóbban, mint azon lelkes
felköszöntő tartalmával, melyet M. Bréal, az Institut tagja, a kongreszszus bankettjén mondott, midőn utalva a kezdeményezett vállalat nagy
szerűségére, hangsúlyozta, hogy az fordulópontot fog létesíteni az em
beri művelődés történelmében, s mint a férfiasság s a béke ügye
kiinduló-pontjává leend az Európai Egy esült-Államoknak !
Az Union eme jeligéjéhez: Citius, fortius, altius! mi is teljes
szívből csatlakozunk és az olympiai játékoknak a huszadik század kü
szöbén dicső feltámadást kívánunk !
K emény F eben c z .
*

*

*

Minthogy annak idejében e folyóiratban (1. 221. 1. f.) a párisi
athletikai kongresszus teljes programmját közöltem, tekintettel a szak
körök érdeklődésére, röviden ide iktatom a kongresszuson hozott többi
határozatokat, illetve tételeket is.
I. Műkedvelőnek (amateur) tekintendő az athletikában az : ki
sohasem vett részt egy mindenki számára hozzáférhető versenyen, sem
nem pályázott értékpapírokban vagy pénzben kitűzött díjakért, sem
nem versenyzett hivatásbeliekkel (professzionatus) s a ki életében soha
sem volt a testgyakorlatok tanára vagy fizetett vezetője. — Igen kivéte
les esetben az egyesületek vagy társulatok megengedhetik a műkedvelők
és hivatásbeliek mérkőzését, feltéve, hogy a díjak nincsenek pénzben
megállapítva. — A műkedvelés szabályainak megsértése a műkedvelői
minőség megvonását vonja maga után.
II. A felfüggesztett újból való igazolásának csak akkor van helye,
ha azon egyesület, melytől az illető utolsó sorban függ, a kizáratás
okát tévedésnek, tudatlanságnak vagy jóhiszeműségnek minősíti.
III. Az, a ki az általa nyert díjakat pénzszerzésre fordítja, ennek
révén műkedvelői minőségét elveszíti. — A műtárgyak értéke nem kor
látozandó feltétlenül, de kívánatos, hogy ezen érték rendszerint ne
legyen túlságosan magas.
IV. A pálya-engedélyekből befolyó pénz az elhelyezés kárpótlása
czímén szétosztható a résztvevő egyesületek között, de sohasem a ver
senyzők között. — Az ellenséges egyesület által megajánlott kárpótlás
fejében egy versenyző sem helyezhető elkülönítésbe, ha csak nem a
saját egyesület gondozása és megállapodása következtében. — Az alapok
azonban még ezen esetben sem adhatók ki az illető versenyzőnek, ha
nem csupán azon egyesületnek, melynek ő tagja.
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Y. A nyilvános fogadások összeférhetetlenek lévén a műkedvelés
sel, az egyesületek azt minden rendelkezésükre álló eszközzel megaka
dályozzák vagy korlátozzák ; különösen pedig eltiltják azok hivatalos
szervezését a versenyek keretén belül.
VI. Minthogy a különböző sportnemek kivétel nélkül a tiszta mű
kedvelés felé hajlanak, a díjak pénzbeli fentartására és indokolására egy
sportnemben sem létezik állandó ok ; mégis a lovas- és a hajós-sportra,
valamint a lövészetre a műkedvelőnek általános meghatározása nem fog
nyomban alkalmaztatni.
VII. Nem engedhető meg, hogy valaki egyik sportnemben mű
kedvelő, egy másikban hivatásbeli (professzionátus) legyen.
K. F.

IRODALOM.
Arnliold Nándor. A ra jz o k ta tá s refo rm ja. A d alék ra jz o k ta tá s n n k e m elé
séhez. 3-rét. 91 1. M u n k á c s, 1893. Á ra 80 k r.

A szerző abból indulva ki, hogy «a rajzoktatás hazai iskoláinkban
elég fogyatékos», mint szakember könyvet írt azért, hogy e fogyatékossá
gon segítsen. Szándéka elismerésre méltó és munkája figyelmet érdemel,
bár a könyv írójával nem mindenben érthetek egyet. «A rajzoktatásnak
mint általánosan képző tanulmánynak teljes mértékben való érvényesü
lését» óhajtja kieszközölni; és «főképen arra törekszik, hogy a rajzokta
tásnak, mint a nevelés-oktatás kiváló tényezőjének roppant jelentőségét
kifejtse, a felmerülő nehézségek természetét és nagyságát elfogulatlanul
megállapítsa s egyúttal a fennforgó helytelenségek tarthatatlanságára
rámutasson. »
A legjobb komoly szándékkal fogott munkájához és 91 oldalra
terjedő könyvében a rajztanítás feladatáról, a helyes látásról, továbbá a
tananyagról, a melyet a sík alakok, a testminták és a természet utáni
tanulmánya szerint három részre oszt fel, a szépérzékről és művészeti
értelem fejlesztéséről és végre a kézügyességről összegyűjtött anyagát
nyújtja az olvasónak. — Mint iskolai ember a gyakorlat embere is, tehát
a tapasztalásból is merít ; és előre jelezhetem, hogy könyvében az ebből
eredő közlések az értékesebbek. De ez csak a részletekre vonatkozik.
Szándéka és álláspontja a következőkben nyilvánul.
Az iskolai rajzoktatást — a maga módja szerint — a művészet
szolgálatában is szeretné látni. Ez természetes. De, hogy művészeti
viszonyainkból következtetve azt mondja, hogy «az iskolai rajzoktatás-
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nak nálunk általában fontosabb jelentősége, mélyebbre ható hivatásai
van, mint a külföldön», — ez már tévedés. Mert nem a művészet vagy
élvezete emelésére nevelünk — ez csak másodrendű kérdés — ; hanem
fordítva: a művészetet nevelési czélokra fordíthatjuk. A «'mélyebbre
ható hivatást és fontosabb jelentőséget» pedig nem ebben az irányban
kell keresni. A rajzoktatásnak czéljai mindenütt ugyanazok ; a külföldön
úgy mint minálunk. Az a külföldre való hivatkozás pedig éppen ebben
az esetben nincs helyén. Mert a középiskolai rajztanítással a külföldön
épp oly kevéssé vannak tisztában mint minálunk. A tény az, hogy nem
igen tudnak vele mit csinálni. És úgy látom, a szerző is hasonló helyzet
ben van. — Alább a 7. lapon azt mondja, hogy «ezért különösen középés polgári iskoláinkban jut néki (a rajzoktatásnak) előkelő szerep» ; és;
«a rajzoktatás tehát (?) oly kérdés, mely főleg a közép- és polgári iskola
szempontjából tárgyalandó». Nézetem szerint a szerzőnek ez a második
tévedése. О — a mint látszik — mindig valami külön tanulmányról
szól, a mi a fentiekkel együtt álláspontját eléggé jellemezi. Az iskolai
rajztanitással mostanában nagyrészt azért is érünk el oly keveset, mert
azt mint valami külön tanulmányt csak a középiskolába és annak is
csak legfeljebb hat osztályába szorítjuk — úgy, a hogy. Szerzőnek
könyve végén nyújtott összefoglalásából kitűnik, hogy a rajzot a közép
iskolának mind a nyolcz osztályában (de csakis heti két órában) kívánja
tanítani. Tehát voltaképpen csak a kibővített tananyagnak nyolcz évre
való újabb felosztását adja. Ez lenne tehát — szerző szerint — a rajztanítás reformja (?).
Nem tartom lehetségesnek, hogy úgy a középiskolai, mint általán
iskolai rajztanításnak reformálásáról addig komolyan szó lehetne, a míg
maga az egész iskolai tanítás reformálva nem lesz. Egymagában a rajzot
a többi nélkül nem lehet reformálni, és éppen nem — akár egységes,
akár nem — csak a középiskolában. Azért kifogásolom azt, hogy törek
véseiben szerző ennyivel megelégedett. Mindaddig, a míg a rajztanítást a
többi mellett valami magában különálló és a többivel össze nem függő
dolognak tartjuk, ily kisérletezések és roformálási erőlködések hajótörést
fognak szenvedni. Részletekre nézve a dologgal való ilyen foglalkozás
itt-ott haszonnal járhat ugyan, de egészben ez a gyógymód sokkal
homöopathikusabb természetű, semhogy tőle javulást várni lehetne. Utóvégre is a feladat általában csak az lehet, hogy a megfigyelést, a szemlé
letet és az ábrázolást a tanítással ott, a hol csak lehet összekapcsoljuk és
a graphikai kifejezés előnyeit feltüntessük. Ennél tovább menni nem
lehet, bár vele egyebet is összeköthetünk. De erre meg nem csak a
középiskola és a rajzóra alkalmas ! Ez épp oly bizonyos, mint hogy
iskolai rajztanításunkon tanterv egymagában nem segíthet. És ez szerző
tantervére nézve annál is inkább áll, mert a tananyag részletezése helyett
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csak általános kitételekkel elégszik meg. Pedig az ó' szempontjából éppen
ez fontos dolog lenne.
Egész könyve különben vegyes hatással van az olvasóra. Részletes
ismertetését itt nem adhatom, azért röviden csak annyit említek fel, hogy
a munka gondolkodás eredményének benyomását teszi. Újat nem ád ;
hanem inkább sok visszás, de szintén már ismertnek feltehető dologra,
figyelmeztet. Olvasottságának a szerző túlságosan sok bizonyítékát kívánja,
adni ; úgy, hogy hosszadalmassá lesz, és vegyesen a sok praktikái, stilistikai, methodikai, æsthetikai, alaktani, physikai és physiologiai észre
vétel közé aztán koczkáztatott állítások is csúsznak be. Kitételeiben és
meghatározásaiban nem pontos; szakkifejezései pedig néha nem csak
újak, hanem zavarosak is. Meglátszik, hogy ez a könyv is egy másiknak
hatása alatt készült, a mit nem lehet éppen előnyei közé számítani. De
mindezek daczára a könyvet a szaktársak figyelmébe lehet ajánlani.
Cs. Gy.

A r é g i K ó m a , a le g ú ja b b ásatások v ilá g ítá sá b a n . I r t a L a n c i a n i R u d o l f .
F o rd íto tta L u b ó c z i Z só fia . A M. T . A k a d é m ia k ö n y v k ia d ó -v á lla la ta .
Új folyam . 15. k ö te t. B u d ap est, 1894.

Az a nagy átalakulás, moly 1872-től 1883-ig Róma területi viszo
nyait óriási mértékben fejlesztette, jelzi egyúttal az archæologiai ásatá
sok váratlan térfoglalását. 270 millió négyszög láb terület jutott így fel
színre, s csupán a Capitoliumba 44,727 db műtárgy került, nem is szá
mítva a hihetetlen mennyiségű terra-cotta, csont, üveg, zománcz, réz,
vas, stucco stb. leletet. Az epigraphia gyarapodását pedig az a körülmény
bizonyítja, hogy míg a berlini tud. akadémia Corpus Inscriptionum
Latinarum-a ötszáz év alatt 3925 régi felírást mutathatott fel, a római
ásatásoknak hét év leforgásán belül ezernél többet sikerült megmen
teniük. S érdekes, hogy egész a történelem előtti korig visszavezetnek
Róma leletei : Servius Tullius falainál régebbi temető nyomait tárják fel
tömérdek bronz és borostyán tárgygyal ; valamint ugyané király sánczaiból is nagy darabot, 14 kaput, egészben véve az ősi Rómából
3,967,200 négyszög meter torületet segítenek napvilágra.
Az ásatások lelke, Lanciani Rudolf, a római egyetem archæologus
tanára és Róma régiségeinek őre, ki a jelzett műben ép ennek a fényes
időszaknak rajzát vázolja. Mindenek előtt négy korszakra osztja archæ
ologiai szempontból szülővárosának a nyugot-római birodalom eleste
óta lefolyt történetét. A második, mely a seicentóig az olasz renaissance
korát foglalja magában, leginkább érdekes, a mennyiben a humanismus
nevében legtöbbet ártott a régi Róma emlékeinek. Határozottan védel
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mébe veszi hát a középkort, melynek vandáljainál is nagyobb pusztításo
kat végeztek a renaissance tudós Mæcenâsai, műpártoló papjai. Paloták,
villák, műemlékek, templomok sorra bizonyítékai annak a ténynek, hogy
a Cinquecento az ős Eóma romjaiból épített s egymaga több kárt oko
zott, mint tíz évszázad barbarismusa. És sokat ártott a múltnak a
XYII. sz. közepétől a XVIII. sz. végéig eső idő, a legszomorúbb korszak,
mely örökségül az 1870-ig tartó évekre a régiség iránt való nagyobb
kegyeletet hagyott ugyan, mindazáltal ez idők hajlamát sem változtat
hatta meg teljesen, a mennyiben az önkényes rombolás tart tovább s
még VI. és VII. Pius, XVI. Gergely, de sőt IX. Pius pápát is hivei közé
számítja.
A mi azonban az újabb ásatásokig aranyálom volt, az ma tény :
az egész Forum, a régi Eóma dísze, romjaiban is hirdetve a múlt nagy
ságát, napvilágra került. S azóta a búvárkodás nem szünetel; a «Bulletino della commissione arehæologica comunale dre Eoma» havonkint
közzéteszi az újabb felfedezéseket.
Lanciám műve tizonegy fejezetben foglalja össze ez újabb ásatá
sok tudományos eredményét. «A régészeti tudományok újjászületése» ez.
felolvasása Cola di Eienzi, a XIV. századbeli híres néptribun méltatásán
kezdi, kinek érdemeit a humanisták, legelsőben pedig Dante és Petrarca
rovására, el szokták hallgatni. Bizonyos azonban, hogy a renaissance
istenítette az archasologiát ; mi több, magával ragadta nem egy ellen
felét is, mint П. Pál pápát, ki a legszenvedélyesebb gyűjtők egyike,
számtalan emléket restauráltat, mint a Titus és Septimius diadalíveit s
Marcus Aurelius lovasszobrát, azonfelül pedig múzeumot állít műemlékei
számára. Aztán figyelemre méltó a firenzeiek müszeretete, kik közt egy
igénytelen polgár, Niccolo Nicoli a legbőkezűbb. Természetesen, mint
kortársai általán, ő is a drágakövek gyűjtésére fekteti a súlyt. Vala
mennyinél maradandóbb becset azonban a Cinquecento művészeinek és
régiséggyűjtőinek kell tulajdonítani, kik a régi Eóma emlékeiről pontos
feljegyzésekkel szolgáltak. A firenzei Galleria degli Uffizi-ben akadt
ezeknek nyomára könyvünk szerzője, ki felfedezését valóságos fordulat
ként jelzi az archæologiai tudományok életében.
A régebbi és újabb adatok alapján (II. fej.) ma már könnyű szer
rel leronthatta Middleton Henrik «A régi Eóma» ez., nagyterjedelmű
müvének abbeli állítását, hogy Eóma egyik nagyobb dombján hajdan
etruszk város állott. Köztudomású, mennyire megingatta tanával ez író
à hagyomány hitelét, hogy t. i. a hét halmon a latin faj dominált volna
égykor. Pedig az ásatások teljesen igazolják az újkori palæo-ethnologiai
megállapodásokat, hogy Eóma egy, az albai hegyekről odaszármazott
pásztor-nép gyarmata. E tan igazsága egy, 1817-diki véletlen fölfedezé
sen alapult. Ugyan még a Pascolare di Castello két legmagasabb pont
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ján, a merre a táj a régi Yia Appia és a tyrrhenumi tenger felé ereszke
dik, paraszt emberek vizsgálat tárgyává tették a talajt, lia vájjon szőlő
termelésre alkalmas lenne-e. Négy láb széles és több meter hosszú árkot
húztak tehát, melynek negyedik rétegében egy rég kialudt tűzhányó
maradványaira s hamuval fedett, præhistorikus kunyhó-alakú urnákat
tartalmazó korsókra bukkantak. E kunyhó-urnákról hirdette valamikor
A. Visconti, hogy egy őskori vulkanikus kitöréskor kerülhettek oda.
Sokan kétségbe vonták szava igazságát, míg aztán 1867-ben egy ötös
bizottság mégis a javára döntötte el a kérdést, hogy t. i. csakugyan
Alba-Longa város állhatott egykor ama helyen. Az etruszk kérdés pedig
úgy került ide, hogy az albai pásztorok hosszas érintkezésben álltak az
etruszkokkal, kiktől első edényeiket szerezték s kiket utóbb utánozgattak. így fogva fel a dolgot, a kérdés három részre oszlik ; először :
igaz-e, hogy alba-longai telepítvényesek építették Bómát ; másodszor :
pásztorok voltak-e ; harmadszor : valósággal a bronzkorszak-e amaz
idő ? Az elsőnek eldöntésére határozott alapot talált nemcsak az újab
ban mondának tartott királyok korát, hanem Komulus történetét illető
leg is ; a második mellett nyelvtudományi okok szólanak : a Lupercus,
Palatium, Mugoniai kapu, Búmon folyó (Bóma -folyó városa), Bomulus
(folyómenti város lakója) és a Porta Bomana (Bumonhoz vezető kapu)
etymologiája ; végül a bronzkorszakra Lucretius verse utal : «Et prius
æris erat, quam ferri cognitus usus» (S a réznek hamarább tudták hasz
nát a vasénál), továbbá az esquilinusi dombon talált bronz eke, kés és
borotva ; a vas nélkül felállított Pons Sublicius (czölöp-hid) és Numa
csészéje (Simpuvium), mely az albai archaikus tárgyakkal teljesen össze
vág. Ez utóbbi agyagedények t. i. szintén a bronzkorszak alkotásai.
«Az ókori Bóma egészségügyi viszonyai» (III. fej.) a római nép
nek a malária ellen folytatott hosszas küzdelmét vázolja. Már az őskor
felfogja nemes hivatását ; bámulatosak e nemű intézkedései : csatornái,
vízvezetékei, útjainak és útczáinak kövezése, rendezett temetői, a Campagna alagcsövezése és az orvosi segélynyújtás rendszeresítése világos
jelei Bóma humanismusának. S ide szólnak az üdülőhelyek is (IV. fej.) :
a városnak Kr. u. a III. században 8 rétje, 18 fóruma, 30 kertje volt a
nagyszámú temetőn, templomok oszlopcsarnokain, másnemű oszlopcsar
nokokon és fürdőtelepeken kívül. Legérdekesebbek a fórumok, köztük
az első, a Forum Bomanum, mely egyfelül terjedelmes völgyekre nyilt,
két oldalt pedig a palatiumi és capitoliumi dombok által volt körülvéve.
Ez szolgált piaczúl. Beleépült a Curia, mely elé a Comitium terét építet
ték be. Még Tarquinius Priscus adott hosszú négyszög-formát neki,
melyet aztán a császárság koráig megtartott. Körülötte háztelkeket jelöl
tek ki ; azokon emelkedtek utóbb részben a magánlakok és hivatalos
épületek, míg nyugotra bolthelyiségeket állítottak a londoni Wall Street
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módjára. A Forum B. tele volt szobrokkal, fákkal és lebzselő néppel : a
subrostanusokkal, canalicolæ-kkal és forenses-ekkel. Az elsők : prókáto
rok ; a másik csoport a mób ; az utolsók a habituék.
A szerfölött benépesült tér csakhamar elégtelenné válik : újabb
fórumok állítása válik szükségessé. Először J. Caesar tervezi új fórumát,
majd Augustus a Forum Augustum-ot ; negyediknek Vespasianus vál
lalkozik s így tovább Domitianus és Nerva császárok. Trajanus fóruma a
legpompásabb : Apollodorus nevű építőmestere végzi hosszú tizenöt év
alatt. 24 millió köbláb földet használtak el belőle mocsaras helyek betöl
tésére, a mi roppant terjedelmének bizonyítéka. Különben hét szakasz
ból állott s a világ csodaművének tartotta. Ammianus Marcellinus (XVI,
10) hosszasan leírja a hatást, melyet megpillantása a Eómában időző
Constantinus császárra gyakorolt. «Az emberi szellem legmagasztosabb
alkotása», mondja; épületei «gigantei contextus», a milyeneket «az
emberiség csak egyszer teremthet és láthat évszázadok folyamán».
S midőn a lovasszoborra fordította figyelmét a császár s óhaját fejezte
ki, vajha hasonlót állíthatna fel székvárosában, Konstantinápolyban,
kísérőinek egyike, Hormisdas perzsa herczeg, állítólag a feladat lehetet
lenségére utalt, a midőn ekkép felelt: «Ha felséged ilyen lovat akar
szerezni és tartani, először ilyen istállót kell számára építeni» Cassiodorus
is emberfeletti műnek tartja Trajanus fórumát.
Az üdülő-helyek sorában nem utolsók Eóma fürdői. Szerzőnk 11
nagy és 923 kisebb fürdőről emlékezik meg s jelzi egyúttal, hogy Caracalla thermáiban 1600, Diocletianus fürdőjében pedig 36C0 ember fért
el egyszerre. Férfi és nő vegyest élvezte üdítő hatásukat, természetesen
hova szaporább anyagot szolgáltatva Juvenalis és Martialis csípős versei
számára. Külömben a közérzület is fel-felvetette tiltakozó szavát,
mely utóbb Hadrianus császár kemény rendeletéinek közzétételét vonta
maga után.
Zord időben a tágas oszlopcsarnokok szolgáltak védelmül, száz
ezer yard-ra terjeszkedve szét főleg a templomok körül. S a parkok és
kertek — köztük a Sallustius-félék, a legszebbek — hasonlókép rendel
kezésére álltak Eóma népének, valamint a temetők. Maecenas addig
ment, hogy a hulladékok helyét is feltöltette s díszkerteket állíttatott
föléjök.
A város fejlődése történeteben fontos szerep jutott a császárok
palotáinak is (V. fej.). Székhelyül Augusztus óta a Palatium dombja
szolgál, ki mivel annak egyik igénytelen házában született, emlékül ott
választott magának állandó tartózkodó helyet. Palotája, egyszerű élet
módjához képest, majdnem szerény beosztású ; csak az actiumi ütközet
után ölti fel a fényt, mert hiszen a világ ura. Emlékezetének tisztessé
gére válik, hogy pompás csarnokait, valamint kertjeit az után is köz
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tulajdonnak tekintette s 28 évig beérte éjjeli nyugvónak egy kisded
cubiculummal. Kr. u. 3-ban leégett az épület, mire összeállottak biro
dalma polgárai, hogy közköltségen állítják fel lakóhelyét. Szerénysége
nem engedte, hogy fejenkint egy dénárnál nagyobb áldozatot fogadjon
el, de úgyis óriási volt az összeg, melynek a Domus Augusta pompáját
köszönheté. Tiberius folytatta az épület kibővítését, melynek későbbi, a
Fórum felé néző szárnya Caligulától, a délkeleti rész pedig Nérótól való.
Mikor másodszor is leégett, Domitianus állíttatta helyre és toldta meg
egy Stádiummal. Apróbb javításokon, bővítéseken utóbb is átesett ; így
Heliogabalus fürdőkkel látta el. Óriási, tekervényes egy épület volt két
ségtelenül a Domus Augusta ; a propylseák küszöbéről csodás látványt
nyújtottak : mérhetetlen oszlopai s mindjárt a hatalmas Apollo-könyvtár, melynek olvasó-terme maga befogadhatta a senatus összes tagjait.
Köztudomású, hogy e hely egyik főbüszkesége volt Augusztusnak, de az
kevósbbé, hogy jogi és æsthetikai műveken kivül más nem talált helyet
benne. Eóma sohasem is kedvelte az encyklopædikus könyvtárakat, s a
Scriniumok-ba (polozok) csupán becses dolgok kerültek. így Augusztus
könyvtárában is, melynek olvasó-termét legelsőbben Apollo 50 láb ma
gas bronz szobra díszítette. A falakon írók, szónokok trébelt arczképei
voltak láthatók még pedig csoportokra osztva úgy, a mint Tacitus is
leirta volt, vagy nálánál is tüzetesebben az ifjabb Plinius. Az épületi
bejáró közepén állt továbbá Apollo temploma arany szerekkel, inputok
kal, drágakő- és camea-gyűjteményekkel gazdagon. Ide gyűjtötte a csá
szár, a mi becsest és művészit talált a világon. Utódai folytatták művét :
ki ebben, ki abban az irányban. Caligulának az istállói váltak hiresekkó ;
nem csoda, hogy a lovászai iránt való szertelen hajlamának esett áldozatúl.
És Nerónak — tetőzetül — az az ötlete támadt, hogy meghaladja
mestereit : olyan házat építtessen, a melynek fénye teljesen elhomályo
sítja őseinek alkotásait. És Eóma hamvaiból feléledt, s az «arany-ház»,,
az új székhely a Palatium és a Viminalis közt, csakugyan bámulatra
keltő alkotás. Büszkén mondhatta láttára : «Végre emberhez illő lakásom
van!» Az építést Otho császár fejezte be, míg a fontosabb toldások utol
sója Septimius Severustól való : a Septizonium, e hétemeletes palota,
melynek tető-erkélye 210 lábnyira emelkedett ki az utczák sora felett.
Ez érdekes képek után, melyekhez a császári szolgaszemélyzet,
életmódjával és a belső háztartásnak, valamint a ruhatárak gondozásának
rajza csatlakozik, egy valóban idyllikus világot tár fel előttünk az iró
«A Vesta-szüzek háza» ez. VI. fejezetben. A Forum Eomanum kiásásaközben — beszéli — egész véletlenül egy Atrium. Vestæ-re találtak s
abban 15 márvány talapzatot dicsőítő és 5 mást történeti tényekre vonat
kozó feliratokkal, továbbá 11 életnagyságú szoborral, 9 szobortöredék

428

TÓTH SÁNDOR.

kel, 22 mellszoborral vagy domborművű arczképpel s tömérdek érem
mel. Legfontosabbak az elsők, mert segítségökkel írhatta meg a Vestaszüzek archaeologiáját.
A Yesta-templom eredete az alba-longai tűzőrző kunyhókra vezet
hető vissza. Onnan szállt át a divatjuk Eómába. Hat leány állt az
istennő rendelkezésére, fiatalon, alig 6—10 évvel lépve a szolgálatba,
melynek hosszú, 30 éves folyamata úgy oszlott meg, hogy az első decennium alatt Amata-néven a beavatás műve tartott ; a következő tíz óv a
papnői tiszt betöltésében múlt el ; az utolsó időszakot pedig az újabb
jelöltek oktatása foglalta el. Fejők a Maxima. Gazdagságuk mérhetetlen,
valamint befolyásuk is ; a censor fenhatósága alól is mentek ; nyilvános
helyeken a tisztelethely az övék ; ha plostrumukon kihajtatnak, lictor
szalad előttük s rendet csinál. És saját háztartásuk van ; lovaik, istál
lóik, cselédségük : minden rendelkezésökre állanak. S mindezen jólét
fejében legfőbb tisztök : a császári végrendeletek, államtitkok és okira
tok őrzése. Feddhetetlen tisztaság az osztályuk jellemvonása, melyre
még a gyanúnak sem szabad árnyékát vetnie. Eitka is az eset, hogy
külömben irtóztató büntetés: megfojtás, éhhalál, stb. érjo bármelyikü
ket. Plutarchos emlékezik egy ily szerencsétlenségről, Plinius pedig —
Minucianuslioz intézett (IY, 11) levelében -— valamelyik domitianusi
áldozat megrázó történetét festi le.
A szerzet titka máig homályos kérdés maradt. Szerzőnk megkisérti eloszlatását, de a combination túl maga sem igen viszi. Minden
esetre tetszetős a magyarázata. A templom legbelső szentélyében pár
csodálatra méltó szekrény állott, melyektől — a monda szerint — a
birodalom jóléte függött. Francesco Cancellieri kisértette meg először a
kérdés megoldását, Servius szavaira hivatkozva (Aeneis YIL, 188. v.), ki
a birodalom jólétének zálogaként hét dolgot említ : a pessinusi meteor
követ («Az istenek nagy anyja»), a Yejiből való négyes-fogatot, Orestes
hamvait, Priamus jogárat, Helena fátylát, a Palládiumot és az Anciliát.
Tarthatatlan állítása, mely puszta költői fiction alapszik, jóval őszintébb
útra tereli szerzőnk okoskodását. Heliogabalus esetére hivatkozik, kiről
tudva van, hogy betört a V.-templom átriumába, még pedig azzal a
gonosz szándékkal, hogy bármi áron is megszerzi a szentély titkát. Lampridius, az éietirója, szerint először is ellopott egy szekrényt a sok közöl
s felnyitotta. Bámulatára üresen találta. Ennyiből állt volna a nagy
titok. Utóbb, állítólag, a Palládiumot mégis sikerült eloroznia. Ennek a
megjegyzésnek azonban nincs valami elfogadható alapja.
Fontosabb, s alighanem döntő bizonyíték az a körülmény, hogy a
Vesta templom nyolczszögű alapjának kiásásakor az oltárt földig lerom
bolva találták. Ehhez a tényhez fűzi combinatióját Lanciani, hogy a
mikor 394-ben, vagyis a szerzet megszűnésekor, a szüzek feladták szén-
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télyöket, magok rombolták le az oltárt és semmisítették meg — ha volt
egyáltalán — titkukat. Bizonyítását a szűzi rend történetének végső
napjaival is illusztrálja.
Bóma könyvtáraira nézve (VII. fej.) mintát vehet az érdeklődő a
vatikáni könyvtárról, melynek berendezése ma is ugyanaz. Ugyanazok a
szekrény-formák, az arczkép-elhelyezés, a szakszerűség. A XIII. század
közepéig kiséri mégis nyomról-nyomra, a hogy az ásatások utasítják,
érdekes történetöket. Inkább a teljesség kedvéért vázolja (VIII. fej.),,
továbbá a római rendőrséget és tűzoltóságot is, melyekről külömben
Dr. Henzen Vilmos «L’ Escubitorio della settima coorte dől Vigili» ez.
értekezése, mely az «Annali deli’ Instituto, 1869»-ben jelent meg, bőven
megemlékezik.
A «Tiberis és a claudiusi kikötő» (IX. fej.) történetével Vergilius
óta, ki Aeneaet végigjártatja a latin partokon s bámulatos hű képét adja
a folyónak és vidékének, mintegy 800 mű foglalkozott eleddig. Azok
bizonyítják, hogy mily féktelen egy víz a Tiberis : a vele való óriási
küzdelem lépést tart a város történetével. Evenkint 8 és fél millió tonna
homokot hord ki a partra ; ez az oka annak, hogy Ostia, melyet Ancus
Martius alapított, ma négy mérföldre esik az eredeti torkolattól. A csá
szárság kezdetén egy nagy kikötő építése került szóba, egészen a J. Cæsar
terve szerint. Claudius fejezte be a nagy művet, mely 691,000 négyszög
yard terjedelmű. E vállalatról értekezik hosszasan a szerző, Trajanust is
idézve, ki a kikötő-rendszert először fejtette ki.
A vizi utak kérdésével függ össze a posta-intézmény, melynek
szárazföldi része már Augustus és Trajanus alatt kifejlődött. A tengeri
posta létezésére először a P. Aelius Liberálisra vonatkozó felírás vezette
a figyelmet : onnan lett köztudomásúvá, hogy a rómaiaknál a naves
vagæ-k voltak használatban e czélra, míg a naves speculatoriæ a mai
aviso-hajóknak feleltek meg.
Érdekes a dock-ok leirása. E lerakodó-helyek (számszorint 290)
17'500 láb hosszúságra nyúltak el a Tiberis partján s a gabonacstíröket
is magokban foglalták. A Horrea Galbana voltak a legnagyobbak : 52 és
fél millió hl. gabona fért el bennök, a mennyire Bóma lakosságának, az
Augustus-korabeli számítás szerint már, szüksége volt. Pedig ott tartot
ták földszint még a fát, vasat, ólmot, márványt, bort, gyümölcsöt, szárí
tott halat s egyebeket. Csak legújabb időben ásták ki ez óriási épület
romjait.
A Tiberis újabb történetével szinte azonos életű az a hit, mely
főleg a középkor óta tartja magát, hogy a folyó medre tömérdek kincset
rejteget. A jeruzsálemi arany tál és hétágú gyertyatartó is odakerült
volna Titus alatt. Nem sok azonban az alapja a sejtésnek, mert eddigelépár szobron — bár azok remekek —, valamint márványtömbökön kivüL
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mi sem került elő, ha ugyan a könnyebb tárgyakat számításba nem
vesszük, mert ilyen, fel a kőkorszakig, elég sok akadt. Egyébiránt két
esetet kivéve rendszeres vizsgálat tárgyául nem is szolgált a Tiberis
medre: 1878-ban találták meg a Ponte Sisto első íve alatt a Valentinianus
és Yalens diadalívének részletét, 1885-ben pedig az azóta közismeretűvó
vált gyönyörű bronz Bacchus-szobrot, mely görög-római stilű alkotás.
Az utolsó látvány, mely a tudós szerző tekintetét leköti, a római
Campagna (X. fej.) képe. Sivár föld gazdasági szempontból, de a művészt
és archæologust valósággal megihleti. Pezsgő élete elevenedik fel az ő
szemei előtt is a múltnak, s rajza ott, hol a régi Bóma üdülő világot
pillantja meg, költői lendületű. Előtte a felséges nyaralók: a Quintilius
Codianus és Quintilius Maximus testvérek téli lakóhelye az appiusi úton,
a mint kelti föl Commodus császár irigységét, ki hogy birtokába juthas
son, meggyilkoltatja mind a kettőt. S ott a Yaleriusok laka a Yia Lati
nán, ott a Serviusoké, Flaviusoké, Claudiusoké, melyek az ős Rómát
körülövezik s határait Ostiáig, Tusculumig, Yejiig kiterjesztették. Mert
a tizennégy kerületű várost elsőbb hatalmas házgyürtízet vette körül,
ezt megint nyaralók sora, közben kertekkel, parkokkal, s végül földbir
tokokból álló negyedik gyürűzet. Es a vízvezetékek óriási hálózata, me. lyek diadalívekre fektetve szelték át a térséget, s az útak, csatornák százfelől érdekelve, meg tovább vonva a figyelő tekintetet 1 s nem utolsó a
római díszkertek bizarr pompája, szinte csalódásba ejtve az iránt, ha
nem a XYI. századbeli olasz és franczia nyaralók kertjeit látjuk-e ?
A természetes szépség jele semerre ; bokrok, fák mesterséges növésűek :
vadállatok alakjait mutatják, vagy betűk és nevek utánzatát. Plinius hű
rajzban adja az akkori topiariusok remeklése módját s az Ízléstelenség
okául felemlíti, hogy sem fa-, sem virágnemekben Rómának nem igen
volt alkalma válogatnia. De azért a sétautak, üvegházak, elragadok ;
Nero parkjának, melyet szerzőnk maga ásatott fel, három gátja van
ugyanannyi havasi tó alakulására szolgáltatva 200—200 láb magassá
gukkal alkalmat. Trajanus vadásztanyája pedig meghalad minden e
nembeli kísérletet : 700 lábnyi mészkó'sziklák, hótakarta bérezek hátteré
ből nyúlik fel fokozatosan 3200 láb magasságnyira.
A mű záradéka (XI. fej.) a műkincsekről szól, melyek az utóbbi
időben kerültek elő. Ilyenek: a vatikáni kert fenyőtoboza, melyről
sokáig azt hitték, hogy Hadrianus mauzóleumának oromdísze volt,
holott egy szökőkút középdísze ; az ismeretes két páva Svmmachus pápa
víztartójából ; Hercules Mastai (Yat. múzeum), e jósszobor, melyen a
fej hátsó része 38 cm. nyílást mutat, hihetőleg a Circus Flaminiuson
álló Hercules-templom átriumából stb. Bizonyos, hogy aránytalanúl
kevés, a mennyit a tudománynak megmentenie sikerült, mert hiszen
tudvalevő dolog, hogy csak bronz szobor 3890 volt Rómában, s ha a
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vandalpusztítások idejében sok emlék el is kallódott, a gondosság, melynem egy jelét tapasztalták az archæologusuk, kizárja lehetőségét is
annak, hogy annyi műalkotás örök időre rejtve maradhatna a kutatók
előtt. Nem egy lelet bizonyítja, hogy nagy óvatossággal éltek Róma
mú'szerető polgárai veszély közeledtekor : így Hercules Mastai egy
tömör falazatú sírládából került elő ; hasonlókép óvatosan rejthették el
a két athléta-szobrot is a quirinalisi domb oldalában, s meglepő az a
gondosság, mely a híres ülő athléta-szobor rejtekhelyét jellemzi.
Végül a szellemesen írt mű ajánlására megemlítem, hogy 12 fény
nyomatú melléklet és 81 rajz díszíti, a fordítás pedig minden tekintet
ben hivatott toll ügyességére vall.
T óth S á n dor.

H a s z n o s i s m e r e t e k a g y a k o rla ti ta n ítá s k ö ré b ő l ta n ító k , ta n itó je lö lte k
sz á m á ra . I r t a Z o lic h K á r o ly . N a g y -T a p o lc sá n y . 1— 120 lap . A ra 1 frt.
A szerző tu la jd o n a .

A magyar nyelvnek idegen ajkú iskolákban való tanítása igen fon
tos feladata a hazai népiskolai oktatásnak. Bár e feladat nem egyetemes,
a mennyiben nem tartozik összes népiskoláinkra, hanem ezeknek csak
egy, de jelentékeny részére: mindamellett országos jelentőségű, s ezt
ilyennek tartva kifejezést kell itt adnom annak a nézetnek, hogy tanügyi
sajtónk s általában a magyar tanítóvilág ez ügyet sokkal kevesebb figye
lemben részelteti, mint a mennyit fontosságánál fogva megérdemelne.
Szaklapjainkban, tanítói gyűléseinken élénken kellene ez ügygyei foglal
koznunk, nemcsak azért, mert országos fontosságú, hanem azért is, mert
a magyar népoktatás e mezőn, a dolog meglehetős új voltánál fogva,
nagyon töretlen utakon jár, s ez eljárás, kis gyermekeknek iskolában
idegen nyelvet tanítani, nem tartozik a tanító könnyebb feladatai közé.
Ebből a szempontból tekintve örömmel üdvözöljük és dicsérettel
mutatjuk itt be e kis munkát, melynek nagyobb felerésze a magyar
nyelvnek idegen ajkú népiskolákban való oktatására ad utasítást. —
A könyv másik része a számtan tanításának a módszerével foglalkozik,
de e tantárgy tanításának úgyis eléggé járt útján kevés újat mond ; én
azért rövid ismertetésemben csak a magyar nyelv tanítására vonatkozó
fejezetre terjeszkedem ki.
A szerző a saját vizsgálódásainak, e tárgyra vonatkozó tanulmá
nyainak s gyakorlat utján szerzett tapasztalatainak az eredményét tárja
itt elénk.
Mindenekelőtt eljárásának alapelveivel ismerteti meg az olvasót.
Nem magyar ajkú tanítványait nem olvasmányok alapján vezetgeti be a
magyar nyelv ismeretébe, hanem beszélgetés utján. Elvezeti kis nővén-
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dákéit azokba a gondolatkörökbe, melyekben lelki fejlettségük szerint
már otthonosak ; e körökbe eső, már meglevő képzeteiket felébreszti
lelkűkben s megnevezi előttök, majd megnevezteti velők magyar nyelven
s ily módon egy kis szókincset gyűjtet velők, melyet mindjárt fel is hasz
náltat a következőképen. Mondattani utón haladva, oly kérdéseket tett
lel növendékeinek, melyekre feleletül az ismertetendő mondatrészt, vagy
szóalakot kapja. Ez az első lépés. A második lépés az illető mondattani
kategóriának (pl. mi a tárgy ?) felfogatása s a vele járó szóalak (pl. a
tárgy t ragja) megismertetése ; végre a harmadik lépés ez újonnan fel
fogott grammatikai formának szóval és írásban való begyakorlása egy
szerű mondatok alkotása által.
Ez a módszer teljesen észszerű, s igen valószínű, hogy vele szép
sikert ér el a szerző a maga iskolájában. De a mint e módszer részletes
keresztülvitelét papirra veti s könyvében leírja, gyakran ferde irányba
téved. Egyik főhibája az, hogy tanítási menetében túlságos sok az ab
stracts, s kis növendékeit észtehetségüket fölülmúló oly elvont fogal
makkal dolgoztatja, melyekkel csak megnehezíti eljárását a helyett, hogy
könnyítené. Pl. a melléknévi igenév tanítása így megy: «I. Igék, melyek
dolgoknak és személyeknek milyenséget kölcsönöznek (!) : Énekel, sír,
beszél ; kaszál, arat, vet, csépel» stb. —■«A folyó cselekvéseknél fogva a
személyeket és dolgokat ilyen minőségüeknek mondhatjuk : éneklő, siró,
beszélő ; kaszáló, arató, vető» stb. — «A befejezett cselekvéseknél fogva
a személyeket és dolgokat ilyen minőségüeknek mondhatjuk : törött, füs
tölt, írott» stb. Ép így származtatja a beálló cselekvésü igeneveket. —
«II. Azért, mert a dolgok és személyek a cselekvésektől milyenséget
nyernek, a cselekvést jelentő szókból (igékből) milyenségszókat (mellék
neveket) képezhetünk. Ezeket a mellékneveket melléknévi igeneveknek
nevezik.» —- «III. 1. Nevezz dolgokat, melyek a mezei munkáktól nyer
nek milyenséget (!). 2. Nevezz személyeket, melyeknek a saját cselekvé
sük kölcsönöz milyenséget. 3. Nevezz személyeket, melyek más szemé
lyek cselekvéseitől nyernek milyenséget. 4. Említs dolgokat a cselek
véseiktől nyert milyenségeikkel együtt (!!). 5. Említs személyeket a
cselekvéseiktől nyert milyenségeikkel együtt. 6. Állíts valamit a cselek
véseiktől milyenséget nyert dolgokról és személyekről ezen milyenségeik
megemlítése mellett» (!) (20—21. lap). Ily módon nem lehet kis gyer
mekeket idegen nyelvre tanítani.
Másik főhibája e vezérkönyvnek, hogy benne a szerző nem egy
helytelen nyelvtani elméletet állít fel. Pl. a 27. lapon a helyhatározók
három főnemét az igék három főidejével zavarja össze, midőn így tanít :
«Dolgok és személyek jelenlegi helyének meghatározása.» (Ez lenne a
hol ? kérdésre felelő határozó). «Dolgok és személyek volt (régibb) he
lyeinek meghatározása» (= honnan ?). «Dolgok és személyek jövő (új)-
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helyeinek meghatározása» (= hova ?). De a hol ?, honnan ?, hova ? kér
déseket meg sem említi.
Több példát nem hozok fel, bár könnyen találhatnék. A szerzőnek
e munkácskája mindenesetre tanúskodik arról, hogy ő gondolkozott &
tárgyról, t. i. a magyar nyelvnek idegen ajkú iskolákban való tanításá
ról ; de e könyvében legalább, nem tudta megtalálni és kimutatni a.
helyes utakat és módokat. Biztosabban megtalálja, ha ezt az elvet kö
veti : ne nyelvtant, hanem nyelvet tanítsunk, mert nem grammatikuso
kat, hanem magyarul beszélni tudó polgárokat akarunk nevelni.
E könyv vezérkönyvül, említett hibái miatt, nem ajánlható ; de
azoknak, kik e tárgygyal foglalkoznak s a tanításban követendő helye
sebb módszerről szoretnek gondolkozni — gondolatébresztő olvasmá
nyul szolgálhat.
(Budapest.)
K om árom y L a jo s .

ÚTBAIGAZÍTÁSOK, ÉSZREVÉTELEK.
8-dik kérdés. Sok középiskolában ú. n. naplót vagy dianumot
használnak a tanultak fixálására, összegyűjtésére stb. Mi e tanító esz
köznek tulajdonképi szerepe ? Csak az esetleg ki nem segítő tankönyvet
akarja-e pótolni ? Vagy egyéb methodikus szükségleteknek szolgál ?
S hogyan kell vele bánni ? *
A philologiai és reális szaktudományok oktatásában már annyi
segítő eszközt alkalmazunk úgy az utasítások ajánlatából, mint saját
praxisunkból eredő okulásból, hogy egy újabb eszköz hangsúlyozása
majdnem vakmerőség számba vehető. A szemléltetés, a kísérletezés, az
extemporalék, az iskolai és házi prseparatiók, mindmegannyi tevékeny
eszközöknek váltak be a középiskolai oktatásban. Mindezek daezára
kevés intézetben használják a tanultak analysisére, összefoglalására, a
tudományos tények fixálására, az ismeretek összegyűjtésére, úgy az
egyes tudományok belső lényegbeli, mint a külömböző tudományszakok
párhuzamos vonatkozásainak feltüntetésére és biztosítására a naplót
vagy diariumot. Ennek használata és az ebből folyó oktatási eredmény
kedvező volta arról győződtetnek meg, hogy van még egy oly hathatós
eszköz, melynek gyakori alkalmazásával a sokszor parlagon maradó lelki
tehetségeket is munkásságra sarkalhatjuk, hogy azok részt vevén a
tanulás processusában, sikeres tevékenységre hívják ki a tanítvány
* E k é rd é s re e g y m á sik
m u n k b a n fogunk k ö z ö ln i.
M agyar Pæ dagogia. I I I . 8.

feleletet is k a p tu n k ,
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képességét. Ily igen sokszor parlagon maradó tehetségek a szemléleten
alapuló analysis és synthesis, az Ítélésben gyökerező' associatió és systematikus fogalomalkotás. A képzetalakulás csendes folyamából eredő
ezen belső lelki munkásság nem minden tanulóban működik egyaránt és
egyöntetűen, a miért is szükséges, hogy egy erősebb biztosító eszköz,
még pedig külső, látható eszköz ezen képzetfeldolgozást az agyban le
kösse és odaerősítse. A szemlélet és az ítélet fixálására pedig a diarium
a legintensivebb eszköz. A lelki tehetségek kifejlesztéséről psycbologikusan gondoskodó modern pædagôgia intensivebb jelentőséget nyer a
réginél, midőn elsőben a szóbeli közlés mellé a szemléltető tanítást
rendeli, midőn másodsorban a fogalmak elsajátítása végett az írásbeli
kifejezés eszközeit is nyomatékosan ajánlja.
Ily irányban kívánják utasításaink a gondos gyakoriatirást, fele
kezeti tantervek már a legalsóbb osztályokban az Írott fogalmazást, ezen
szempontból számtalan pædagôgiai szakértekezés az írásbeli dolgozatok
fontosságát hangoztatja és feltárja ennek ezer bibéjét, mindazonáltal
úgy belföldi, mint külföldi tanügyi folyóiratokban hasztalanul kere
sünk nyomatékosabb ráutalóét a diarium használatára vonatkozólag,
melyet egy kisebb didaktikai közvélemény úgy odakünn, mint benn
hallgatagon elfogadott, melyet tehetősen használ és melynek nagyobbmérvű sikereit is köszöni.
Valóban az Írásbeli dolgozat úgyszólván a szóbeli oktatásnak
hatásköre, a honnan a vezető tanár megítélheti, mily phasisokon haladt
át tanítványainak szellemi kifejlődése vagy mily mértékben hatotta át
és tette tartalmassá a tanítvány fogékony lelkét. Ez bélyege, okmánya a
tudásnak. Elvezet az önállóság ama fokához, melyen a tanuló tudatosan
fejezheti ki gondolatait, ítéletét, tudását. Csakhogy az oktatás, a szóbeli
közlés és az Írásbeli kifejezés, mint végeredmény közt még nagy ür van,
melynek betöltésére, áthidalására az írásbeli præparatio : a diarium van
hivatva, hogy azt is, miről a szóbeli elmondás részint a tárgyi körök
nagysága, részint az idő csekélysége miatt nem gondoskodhatik, állandó
sítsa, biztosítsa. Tudjuk, hogy a tárgyi oktatás követelménye az, hogy a
Wissen állapotábóla Können-ébe átvezessen. A Können kimutatására az
utasítások is egy Írásbeli dolgozat szükséges voltára szorulnak. De hogy
mennyiben sikerül ez, azt a tapasztalat naponként élénken bizonyítja. Az
írásbeli dolgozatok előkészítésére, begyakorlására és sikeres megoldása
végett óhajtják az utasítások a tábla általános használatát reális és philologiai szakokban, hogy a közlöttek a tanulót áthassák és benne megerősöd
nek, mivel : «a szem képe mindenkor emelni fogja a hangképzetek
hatását és a természetiekben is a schematikus táblarajz nem ritkán
világosabb képzetet ad a tárgyaknak zavaros, mert részletekkel túltelt
szemléleténél.» így az utasítások. A tábla tehát oly eszköz, mely a
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szemléleten fölül, még egy magasabb elvnek, a szemlélteknek és írottak
nak biztosítására szolgál. A nyelvi és a természettudományi oktatásnak
fixáló eszköze. Való dolog, hogy ezen táblahasználat még nem általános és
nem hatott be minden középiskolába, legalább nem minden tanár methodusába, mi eléggé sajnos. Azonban pusztán a tábla használata sem tel
jesen kielégítő, mivel csupán a pillanatnyi biztosítást mozdítja elő és
nem gondoskodik arról, hogy a közlött dolog a tanulónál is úgyszólván
megörökíttessék. Szükséges, hogy a szóbelileg is és a táblán is közöltek,
a már felfogott képzetek és fogalmak, vagy ezek analysise még külön is
állandósítandó, külön följegyzendő legyen, és erre újólag a diarium az,
mely a netalán előforduló hézagot betölti. A közhasználat eszközei mint
a szavak egybeirása, hol egyes papirszeletekre, hol úgynevezett szósze
detekbe, a fordítás, a házi előkészületnek egy a tanuló által választott
füzetbe Írása, vagy ugyancsak papirszeletekre, vagy egyáltalán sehova,
nagyon felszines, sőt igen kényelmes, de hatástalan eszköz az oktatás
fixálására, a tudás összegezésére, az érdek ébrentartására. Pedig egy
önálló, rendszeres Írásbeli munkásság, mely fölül áll az ily önkényes
jegyezgetésen, de e sokat is magába foglalja, hozzá még a tárgyi analy
sis, egy meggyőződtető synthesis feljegyzésére is szolgál, a tanulót egy
bizonyos tanulási módszerhez, áttekinthető összegezéshez, systematikus
gondolkodáshoz szoktatja. Mennyire előmozdítója ez a tudásnak, annak
megmondhatója oly egyén, ki ily szellemi fegyelem eszközével, a diariummal operált. Hozzá járul még az is, hogy egy ily eszköz használata
nem csupán a tanítás sikerét fokozza, hanem a tanítvány érdekét meg
tartja, tehetségeit, főleg a figyelmet, a szabatos munkásságot, a perceptiót és apperceptiót is öregbíti. Nagy kárára vall a modern oktatásnak,
hogy ez eszköz nem dívik egyetemesen. A didaktikai egyöntetűség
pedig legalább azt kivánná, hogy ott, a hol pár tanár használja, az egész
intézetre elfogadtatnék. Tapasztalja ezt a diarumban hivő tanár, midőn
oly osztálynak lép örökébe, mely e segítő eszközt sohasem ismerte, de
főleg ott, hol a modern paedagógia híve szemben áll egy elavult mód
szerrel. Még üdvös dolog, hahogy ily hely ena táblának csak néminemű
használata dívik. Holott sok helyen még ez sem általános és helyette
uralkodik és busásan arat a régi slendrián.
Sok helyütt, hol nem elégedettek az engedélyezett és használat
ban levő tankönyvvel — és ki volna vele tökéletesen megelégedve ? ! —
a hiányok pótlására a diktálást is használják, akárhogy ellenőrizzék
is, vagy szemet hunyjanak is a directorialis, fődirectorialis argusszemeki
Sok helyütt azon véleményt táplálják, hogy a diktáltak beírása egyedülczélja a diariumnak. Pedig ez non sens. Egy tankönyv mellé még egy
újabbnak sorolása ! Igaz, hogy busásan vannak ki nem elégítő, de azért
használatban levő tankönyveink, és ellenére a tankönyv túltermelésnek
30*
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kevés azok száma, mely a jelen oktatásnak úgy egészben, mint részben
megfelel. Az utasításítások kívánta indnctiv szellemben írt tankönyv
fehér holló. Szinte azon hiedelem kap lábra, hogy a tankönyvek egyes
középiskolák, egyes tanférfiak számára Íródnak, mint a színművek egyes
szinészek, színésznők egyéniségéhez. A mértéket sokszor önmagukból,
nem az elvből merítik. Bátran viselhetik czégérül, hogy az utasítások
alapján Íródtak, valójában nem azok és igy más jobb helyett appro bálva
és applicálva lesznek. Ha feltalálható bennök az utasítások által előírt
forma, nem födi ezt a tartalom, vagy viszont. Egy-két magyar nyelvta
nunk és egy verstan elég ügyesen applikálta e módszert, de ez alapon
nyugvó latin, német, görög, franczia nyelvtanunk, históriai, physikai tan
könyvünk nincsen. Az említettem nyelvtanokat, verstant sem használják
általánosan, a többi pedig módszer nélkül való compendium. Az ezekben
adott fogalmak oly át nem látszóak, zavarosak, az összeállítás oly rendszertelen, a fordítás oly hamis, hogy a tanítvány el nem igazodhatik
rajtok. Yalóban jobb volna, ha nem is volnának tankönyveink 1 Ilyenek
legalább nem. Hiába erősítjük, hogy a tanuló az iskolában tanulja meg
tárgyat, minek igazában kellene is történnie, de a tárgyi körök terje
delme oly nagy, a tárgyak száma oly sok, a tanóra oly kevés, a tanítvá
nyok száma oly nagy, hogy e tényezők elmellőzhetlenné teszik a tan
könyvet. Míg azonban nincsenek induktív módszeren felépülő tanköny
veink és a létezőkalapján tanítunk, meg is kell küzdenünk nehézségükkel.
A mit nyújtanak, az legtöbbször sok is, de a hogyan nyújtják, az hiányos.
Vajon ily ki nem elégítő tankönyvek pótlója legyen a diarium ? Alig
hihető. Hogy a tanár egy év leforgása alatt egy tankönyvet adjon vagy
a meglévő hézagait írással pótolja vagy corrigálja, azt tiltja a didakti
kai méltányosság. Hogy a nyelvek oktatója a tankönyv hiányait pótolja,
ahhoz a diarium fölösleges, mert a jól választott olvasókönyv vagy az
idegen szöveg keresztül-kasul való feldolgozása úgyis oly fogalmakhoz,
ismeretekhez vezet el, miről a nyelvtan számot sem ad, miről az iró
talán nem is álmodott, mit a tankönyvfordító az eredetiben nem is
talált. Vakmerő és időfecsérlő munkára vállalkoznék az, ki ily rendel
tetésre szánná a diarumot. Vagy talán az oktatás kisérőjeként szerepel
jen ? hogy benne leírassuk a fogalmakat, az oktatás végeredményét,
melyekkel az egész oktatás succusa a tanuló lelki szemei előtt álljon ?
Erre sincsen szükség. Megadják azt jól, rosszul tankönyveink : a compendiumok.
Már korábban említettük azon körülményt, hogy a szóbeli oktatás
és az Írásbeli dolgozat között a módszer egy áthidalásról gondoskodhatik. Mondottuk, hogy ennek egyik eszközét látjuk az utasítások ajánlta
táblairásban. Az írásbeli dolgozat, mint a tanításbeli siker és eredmény
súlypontja, mindenkor meggyőződteti az ellenőrző tanítóközeget a tudás
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<quantitása- és qualitilsáról. Ezeket még sikeresebben mozdítja elő a
tábla mellett a diarium. Tehát az Írásbeli dolgozat prodomusa legyen a
diarium ? Első sorban és közvetve az is, közvetlenül pedig bevezeti a
tanuló szellemét egy oly módszerbe és általa egy oly rendszerbe, mely
nek alkalmazásával hamar és hathatósan fog tudományos igazságokhoz,
fogalmakhoz jutni. Egy analytikus módszert, biztos synthesist, egy
tiszta rendszert oltunk a növendékbe, melynek segélyével úgy az isko
lában, mint a gyakorlatban, az életben, bármely pályán, mindazon
esetben boldogulni fog, midőn helyesen akar következtetni, ítélni és
benső lényét tökéletes formában kifejezni. Úgy formális, mint tartalmi
eszközt és anyagot nyújt, mely egy tökéletesebb lelki működést kíván
megszilárdítani.
E szempontból a diarium érdeme kettőből áll : a gyakorlati és
elméleti hasznú. Előkészít a gondolkodásra, a gondolatok tökéletesebb
kifejezésére, melynek eredményéül a fogalom, az eszme tisztult alakban
áll elő. Nem meddő dolog ezek hangsúlyozása. Hányán jutnak fel a
VIII. osztályba és ki az életbe, kik még benső énjöket, de még a bennök
ébredező gondolatot sem tudják átlátszóan, helyesen kifejezni ? Hányán
vannak az egyetemen és a közpályán, kik a közönséges kifejezésmód fölé
nem tudtak kerekedni? Mint ezeket megszüntető eszköz, a diarium
szerepe igen tág körű, magába felöleli a középiskolai összes oktatást.
Nemcsak a nyelvi, hanem a reális tanszakok oktatását is. Oly napló
tehát, melyben számot ad a tanuló, mint emésztette meg a tanítást,
melyben számot vet a tanár, mint sajátította el az oktatást. — Az
oktatás intensivebbé tétele, a tárgy megszilárdítása és vele biztosí
tása. Mai középiskolai oktatásunk sokkal inkább átmeneti még, sem
hogy a diarium használata egyetemesen elfogadott lehetne. Részint az
oktatási traditiókhoz conservativen ragaszkodó elméleti nevelés, részint
az utasításoknak azon egérútja, mely a methodusban szabad választást
enged az inductio és deductio között, nem hagyja meggyökerezni ez esz
közt és nélkülözhetőnek tekinti a diariumot. Az induktív módszer híve
másképen fog róla ítélni. Nem abstract elmélethez vezető, hanem gya
korlati, főleg gyakorlati hasznú. Nem a kényelemnek előmozdítója, ha
nem éber munkásságot parancsoló eszköze tanítványnak, tanárnak.
Ez Írott szóval való tanulás a tanítványnak összes házi, a legtöbb helyen
ellenőrizetlen munkásságát tárja ki elébink, egy hamar megszokott
kényszer, melynek minden rendű és tehetségű tanuló alá legyen vetve,
mely pontos felügyelet mellett minden tanulótól minden nap számon
kéri, hogy mit tett. A merően szóbeli oktatás és a szóbeli számonkérés
sok tanítvány oktatásánál lehetetlenné teszi, hogy a tanár bármely órá
ban stricte számot adjon arról, mily fokon áll az oktatására bízott esz
köz. A diarium, a leghatalmasabb didaktikai fegyelmi eszköz, megváló-
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sítja ezt. A miért az ezt használó tanár hetenkint legalább egyszer
átnézve a diariumot, továbbhaladásának mértékét leli benne. Egy
állandó evidentia szülemlik meg általa.
A mi a diarium formáját illeti : legyen az egy vaskos füzet, mely
bekötve, az egész esztendőn át használható. Az előre megszámozott
lapok margóján álljon a datum az aznapi munkásság élén, alatta a tan
tárgy neve, melyből præparâlt, sőt a munkálat folyamán a leczke
speczialis fejezeteinek czímei. Az alábbi forma szerint képzeljük meg
valósíthatónak kezelését :
május 10.
103. oldal.
Magyar nyelv.
Az óra már éjfélt ütött, a föld már néma lön. Mondatelemzés.
Az óra már éjfélt ütött.
Állítmány: ütött,
a) Mondatrészek.
Alany : az óra,
bővített mondat.
Tárgy : éjfélt,
A.
Időhatározó : már
Ige: ütött
b) Beszédrészek :
Főnév : óra, éjfél,
Időhatározó szó : már
Névelő : az.
A föld már néma lön.
mint fent.
B.
A + В — állító összetett mondat.
Képlet.
éj + fél + t, üt + ött stb.
Szóképzés :
óra : órás, órai, tanóra, toronyóra stb.
Szócsoport :
Az óra üt, a föld néma.
Phrasisok :
Az ütő óra, a néma föld.
Képek.
Asyndeton.
Alakzat.
és így tovább.
KJ - KJ
-- -- -- KJ az óra már éjfélt ütött,
Versezet :
KJ
- --- KJ -a föld már néma lön, stb.
w — | w — I ----- I ^ —
Képlet.
— I - - - - - 1 <-> —
Bírnék :
a b c b.
A vers nyelvtani, mondattani, stilistikai és Összefoglalás.
versbeli sajátsága.
Egy árva gyermek sorsa. Párhuzam Jókai Feldolgozandó themák.
Koldus gyermekével. A téli éj. A temető
éjjel. A költemény prózai elbeszélése stb.
Latin, görög, német és franczia leczkénél szószedet előzi meg
a fentebbi tárgyalást. Igaz, hogy a munka soknak látszik, de a leczke
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kicsiny lehet, és keveset jól elvégezve, a haszon annál kecsegtetőbb. Ha
egy olvasmány tárgyalása napokba is kerülne ily feldolgozás alapján, egy
nem felszínes, hanem beható tudáshoz vezet. Minden tantárgy magából
kínálja a feldolgozandó leczkemenetet, a themát.
Következőkben összeállítottuk egy főgymnasiumi diarium terve
zetét. Haladtunk benne az utasítások tanításterve szerint és itt-ott
pótoltunk saját praxisunkból. Megjegyzendőnek tartjuk, hogy a diarium
nyelvi feldolgozásaiban az olvasmányt tartjuk mindenütt alapnak.
I. osztály : Magyar ny. Szó- és mondatelemzés. A szók felbontása
alkotó részeikre. Kagok és képzők összeállítása. Szócsoportok. Kisebb
olvasmányok tartalmi reproductiója. Költői olvasmányok prózába átala
kítása. Fák, házak, állatok leirása.
Latin ny. A közéletben használatos latin szavak összegyűjtése.
Szavak. Szó- és mondatelemzés. Egy végződésű szóalakok összeállítása.
A declinatio és conjugatio összeállítása. Phrasisok. Fordítás.
Földrajz. Térképi jeleknek összegyűjtése. (Folyók, hegyek, síksá
gok, helységek jegyei.) Az iskola helyrajza. A piacz helyrajza stb.
Megyék, országrészek, országok, Európa rajza. Városok, országok egybe
állítása, nagyságuk, lakosaik száma, nevezetességük szerint.
Mathematika. Házi feladványok, vonatkozással a közéletre és a
földrajzi adatokra.
II. osztály : Magyar ny. Szó- és mondatelemzés. Szóbontás. Szó
csoportok. Szóvonzaton alapuló phraseologia. Kokonértelmű és alakú
szók csoportosítása. Olvasmány-reproductió. Költemény prózába alakí
tása. Természeti jelenségek leirása. Fogalmazások.
Latin ny. Szavak. Szó- és mondatelemzés. A szók genusa szerint
csoportosítás. Igék csoportosítása tövük főbb alakjuk szerint. Phrasisok.
Szócsoportok. Szóképzés. Egyszerű mondatalkotás a congruentiát ille
tőleg. Fordítás.
Földrajz. Ázsia, Afrika, Amerika és Ausztrália országainak, tenge
reknek, folyóknak, hegyeknek lerajzolása, összehasonlító ábrázolása az.
országoknak stb. nagyságuk és alakjuk szerint. Városok és országok
egybeállítása nagyság, lakosság, nevezetesség szerint.
Mathematika. Mint az I. osztályban.
III. osztály: Magyar ny. Szó- és mondatelemzés. Szócsoportok.
Idegen és sajátszertí szavak, phrasisok csoportosítása úgy az iskolai mint
a magánolvasmány alapján. Kisebb történelmi tételek feldolgozása.
Kégi magyar fegyverek, eszközök, házak csoportosító összeállítása (eset
leges rajz.) Olvasmány reprodukálása. Fogalmazványok. Levélírás.
Hangsúlyos költemények alaki és szerkezeti elemzése.
Latin ny. Szavak. Szó- és mondatelemzés. Phrasisok. Szócsopor
tok. Szóvonzatok egybeállítása. Congruentia példái. Fordítás. Az ol
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vasmányokban előforduló régészeti adatok (fegyverek, eszközök) cso
portosítása, rajza. Infinitivusi és participialis moudatszerkezetek pél
datára.
Német ny. Szavak. Szó- és mondatelemzés. Szócsoportok. Szóvon
zatok. Phrasisok. Fordítás. Declinatio és conjugatio összeállítása. Szócsoportosítás genus szerint.
Történelem. Chronologiai összeállítása a helyeknek, személyeknek
és eseményeknek. Magyarország térképe az egyes korok alapján. Törté
neti statisztika.
Földrajz. Természeti jelenségek megfigyelése. Kisebb mérvű sta
tisztika. Vonatkozás a históriai anyagra.
Mathematika : Mint a II. osztályban. Vonatkozás a történelmi
számadatokra.
IV. osztály: Magyar ny. Mondatelemzés. Szócsoportok. Phrasisok.
Verselemzés. Stílusbeli kategóriák keresése az olvasmányból. Elbeszélés,
leírás az olvasmányból. Tartalomreproduktió. Történeti események,
személyek elbeszélése, vonatkozással a latin, német olvasmányokra.
Fogalmazványok. Polgári ügyiratok.
Latin ny. Szavak. Szó- és mondatelemzés. Phrasisok. Etymologikus szócsoportok. Szóvonzatok. Fordítás. Kisebbszerű oratio recta
átalakítás. Consecutio temporum kifejtése. Eégészeti és mythologikus
adatok kalászata. Mondatszerkezetek szemelgetése. A históriai személyek
és események rövid tárgyalása. Verselemzés. Kokonértelmű és alakú
azók csoportosítása.
Német ny. Szavak. Szó- és mondatelemzés. Phrasisok. Szócsopor
tok. Szóvonzatok. Fordítás. Rokonértelmű és alakú szók csoportosítása.
Eevélirás. Tartalomreproduktio.
Történelem. Vonatkozások a latin és német nyelvi históriai olvas
mányok köréből. A régibb államviszonyok összehasonlítása hazánkéival.
‘Ókori térképek (provinciák, birodalmak.) Chronologia. Synchronistikus
•összeállítás.
Természetrajz. Chemiai tünemények megoldása a közéletből.
Asványösszehasonlítás. Kristályelemzés. A lakóhely kőzettani ismertetése.
Mathematika. Házi feladványok, vonatkozással a históriára és
természetrajz adataira.
V. osztály: Magyar ny. Stíluselemzés. Stilus-összehasonlítás.
Kisebb értekezések. Verselemzés. Szerkezetmagyarázat. Románczok,
balladák és lyrai költemények összehasonlítása, vonatkozással a latin és
:német nyelvi anyagra.
Latin ny. Szavak. Mondat- és stilus elemzés. Phrasisok. Szócso
portok. Szóvonzat. Fordítás. Oratio recta és obliqua átalakítás. Conse-*
«utio temporum kifejtése. Szemelgetés a syntaxis és stilus szabályaihoz.
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Régészeti és mythologikus kalászát. Verselemzés. Fogalmazások. Régi
fegyverek, szerszámok és alaprajzok ábrázolása.
Görög ny. Szavak. Szó- és mondatelemzés. Phrasisok. Szócsopor
tok. Declinatio és conjugatio összeállítása. Fordítás. Szóvonzatok. Congruentialis példák.
Német ny. Szavak. Mondatelemzés. Szócsoportok. Fordítás. Stilus
elemzés. Fogalmazás. Tartalom reproductió. Kisebb jellemzések. Polgári
ügyiratok. Régészeti kalászát.
Történelem. Összehasonlító fejezetek a középkorból. Chronologia.
Történeti térképek. Magán olvasmány feldolgozása. Synclironistikus
összeállítás.
Természetrajz. Megfigyelések a növények életéből. Növénycsopor
tosítás és összehasonlítás. Növényelemzés. Növények és alkatrészeik
rajzolása.
Mathematika. Példák feldolgozása vonatkozással a históriára és
természetrajzra.
Geometria. A példatár kidolgozása.
VI. osztály : Magyar ny. Stilaris és æsthetikai elemzések. Drámai
kivonatok. Jellemrajzok a drámából. A drámai élet és a valóság össze
hasonlítása. Drámai helyzetek fejtegetése. Verselemzés. Stilus elemzés
és összehasonlítás. Vonatkozások a latin és német nyelvi anyaggal.
Latin ny. Szavak. Mondatolemzés. Phrasisok. Stilus elemzés.
Fordítás. Oratio recta és obliqua átalakítás. Consecutio temporum kifej
tése. Szemelgetés a syntaxis és stilus szabályaihoz. Stilus gyakorlás.
Régészeti és mythologiai kalászát. Aeneas bolyongásának térképe.
Görög ny. Szavak. Mondatelemzés. Phrasisok. Szócsoportok. Szó
vonzatok. Szemelgetés a syntaxis szabályaihoz. Fordítás. Görög élet a
memorabiliákból.
Német ny. Szavak. Mondat- és stíluselemzés. Aesthetikai és stilus
kalászatok. Fordítás. Verselemzés.
Történelem. Históriai összefoglalások. Összehasonlító fejezetek.
Chronologia. Magán olvasmányok feldolgozása. Synclironistikus
összeállítás.
Természetrajz. Megfigyelések és összehasonlítások az állatok
életéből.
Mathematika és geometria. A példatár feldolgozása.
VII. osztály : Magyar ny. Aesthetikai és műelméleti elemzések.
Jellemrajzok az életből és költői olvasmányokból. Összefüggő poétikai
elemzések. Stilusképzés. Összehasonlító vonatkozások a latin, görög,
német és históriai tananyaggal. Magánolvasmányok feldolgozása.
Latin ny. Phrasisok. Stíluselemzés. Fordítás. Oratiók átalakítása.
•Consecutio temporum kifejtése. Syntaktikai, stilistikai szemelgetés. Régé-
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szeti kalászát. A római élet Plautus, Terentius vagy Cicero alapján.
Levélírás.
Görög ny. Szavak. Mondatelemzés. Phrasisok. Fordítás. Stiluselemzés. Régészeti, syntaktikai és stilistikai kalászatok. A görög élet
Homerosban.
Német ny. Stíluselemzés. Aesthetikai és műelméleti kalászatok,
Szerkezetelemzés. Fordítás.
Földrajz. Összehasonlító statistika. Okulások a statistikából.
Államformák fejtegetése.
Természettan. Physikai tünemények összehasonlítása. Természet1tani példatár.
Mathematika. Geometria. Mint a YI. osztályban.
VIII.
osztály : Magyar ny. Aesthetikai és mtíelméleti fejtegetések.
Összehasonlító vonatkozások a latin, görög, német és magyar irodalom
mal. Magánolvasmányok feldolgozása.
Latin ny. Phrasisok. Stíluselemzés. Fordítás. Syntaktikus szemelgetések. Régészeti, irodalomtörténeti, mythologiai általános összefogla
lás. Költői szabályok feldolgozása az Ars poétikából. Philosophiai oku
lások Ciceróból. Latin fejtegetések.
Görög ny. Szavak. Mondat- és stíluselemzés. Régészeti, irodalomtörténeti, mythologiai általános összefoglalások. A homéri világból
képek. Fordítás.
Német ny. Mondat- és stíluselemzés. Aesthetikai, irodalomtörté
neti és mtíelméleti általános összefoglalás. Fordítás.
Történelem. Művelődéi- és alkotmánytörténeti összefoglalások.
Egyes fejlődési processusok kifejtése. Synchronistikus táblázatok. Chronologia. Főbb események megvilágítása a világhistóriával szemben.
Világhistória a magyar történet keretében. Összehasonlítások. Magán
olvasmányok feldolgozása.
Természettan és Mathematikából. Mint a VII. osztályban.
Philosophia. Fogalom, ítélet és következtetések alkotása. Példák
a methodikához és systemához.
Megkisérlettük e tervezetben a diariumi leczkéknek jelszókban
való összefoglalását. Hasonlóan járhat el a görög-pótló tantárgy és
franczia nyelv tanára. Véleményünk szerint nagy áttekintését nyújtja
annak, mint lehet a szóbeli oktatást az ifjúság lelkében elmélyíteni».
Röviden még azt óhajtjuk megjegyezni, hogy a diarium ellenőrzése két
féle lehet: 1. Hetenkinti áttekintése és a reá vonatkozó megjegyzések
nyilvánítása. 2. Az iskolában egy héten kétszer áttekintése, egyes téte
lek felolvasása és corrigálása. Az egész alig egy-egy órai munka. Min
denesetre a legelőnyösebb azonban az első.
(Nagybánya.)
M orvay G yőző..
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t H e ty e y Gábor. Csak elkésve emlékezhetünk meg arról a veszte
ségről, mely a magyar tanügyet Hetyey Gábornak halálával érte. Hetyey
Gábor, a dévai állami tanítóképző-intézet igazgatója, a tanítóképző
intézeti tanárok egyesületének elnöke és tiszt, tagja, a jeles gyermek
vers-költő julius hó 21-ikén hosszas betegeskedés után az üllői-uti klini
kán elhúnyt. Hetyey Gábor 1843. jan. 26-ikán Fehérmegyében, Bodméren született. Az egyetem bölcseleti fakultásán középiskolai tanárságra
készült, s az akkor szervezett budai állami tanítóképző tanárává nevez
tetett ki. Később Sz.-Kereszturon működött, majd a dévai állami tanító
képző igazgatója lett. 188G-ban ő indította meg a Magyar Tanítóképző
ez. tanügyi lapot, s anyagi áldozatokkal négy évig szerkesztette. Készint
az ő buzgalmának köszönhető, hogy 1889-ben a tanítóképző-intézeti
tanárok országos egyesülete megalakult. 1892-ben jelent meg Gyöngy
virágok czímű verses kötete. — Sok oldalról nyilvánult a részvét a teme
téskor özvegye és öt árvája iránt. A sirnál Póterfy Sándor a tanítóképző
intézeti tanárok egyesületének elnöke búcsúztatta el az elköltözöttet.
Áldott legyen emlékezete 1
***
— Tanárhiány Ausztriában. A Zeitschrift für das Realschulwesen
f. é. 7-ik füzetében J. Rlumcrtől ily czímű czikk jelent meg: Zum Man
gel an Nachwuchs im Mittclschullchrfach, besonders beim neusprach
lichen Unterrichte. Azon kezdi, hogy egy évtizeddel ezelőtt nagy volt a
bőség fiatal tanerőkben, s most egyszerre az ellenkező állapot állt beMár egészen felhalmozódnak a hivatalos lapokban a kiirt helyettesi
állások, számos állomás nem volt betölthető, csak supplentia által ;
parallelosztályokat meg kellett szüntetni, sőt tanítóképzőintézeteknél
hirdetett rendes tanári állásra egy középiskolai képesítésű egyén se
pályázott. E baj — úgymond — csak a helyettesi tanári állás teljes
reformja, valamint a fizetési és rangviszonyok szabályozása által lesz
elérhető, mely tekintetben Német- és Magyarországra (!) hivatkozik.
Feltűnő hiány mutatkozik modern nyelvek tanáraiban. E baj orvos
lására ajánl eszközöket, főleg stipendiumokat és az illető országba való
kiküldést, melynek nyelvét a jelölt tanítani készül.
***
— A k özép isk o la i n y ilv á n o s év zá ró v iz sg á la to k m e g sz ü n te 
té s e N ém etországb an . Az összes provincziális tantestületektől beérke

zett jelentésekből a porosz közoktatásügyi miniszter arról győződött
meg, hogy az évzáró nyilvános vizsgálatok intézménye a közönség előtt
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csaknem mindenütt elvesztette érdekét. Minthogy tehát ez intézmény
főczélja, a család és iskola közti összefüggés közvetítése, többé el nem
érhető, sőt a vizsgálat puszta chablonná, üres fitogtatássá fajúi, felhatal
mazta a miniszter a provincziális tantestületeket, hogy a vizsgálatokat
ez év végén minden középiskolánál szüntessék meg, csak ott nem, kivált
nem állami intézeteknél, hol a vizsgálatok fentartását egyenesen kí
vánják. Azon intézetek igazgatói és tanártestületei, a hol a nyilvános
vizsgálatok megszűnnek, annál buzgóbban legyenek rajta, hogy nyilvá
nos ünnepélyek által az iskola hagyományos ünnepnapjain még nagyobb
mértékben iparkodjanak az iskola és a szülői ház közötti viszonyt ápolni
és mentői szorosabbra fűzni.
— F e lh ív á s ! A magyar tanférfiak és tanítónők ezredéves albumát
szerkesztő bizottság felhívja az érdeklődő tanférfiakat és nőket, hogy az
albumban való részvételt illetőleg jelentkezni szíveskedjenek. Mivel
most már az arczképek és életrajzok beküldése folyamatban van : a szer
kesztőség kijelenti, hogy azok beküldése az előfizetésre nem kötelez,
mert a kiadóhivatal csak azt tekinti, hogy a nyers kiadások biztosítva
vannak-e, a szerkesztőség pedig a kiadástól függetlenül mindazon érde
mes egyéneket befoglalja, a kiknek arczképéhez és életrajzához hozzá
juthat. Minden tartózkodás nélkül beküldhetik azonban ezeket maguk
az érdekeltek is, mert az album czélja nem az, hogy többé-kevésbbé
érdemes egyének feldicsértessenek, hanem az, hogy az ezredéves ünne
pen bizonyítéka legyen a magyar tanítóság intettig encziájának, erköl
csi és szellemi erejének, hazafias törekvésének ; maradandó emléke
legyen a törekvő kortársaknak s végül adattár legyen a késő utódok előtt
is, melyben a ma élő nemzedék szine-javát fényképben és tárgyilagos, hű
életrajzban feltalálja. A fénynyomatokat Divald Károly fiai műintézete
készíti s ezek havi részletekben fognak nagy quart alakban finom kiállí
tásban megjelenni a folyó és 1895. év folyamán. Előfizetés a jelentke
zéskor 3 frt ; jövő február 1-én ismét 3 frt és 1895. szept. 1-én 3 forint.
Bolti ára a műnek 12 frt lesz. A mielőbbi jelentkezés kéretik Békésre a
«Tanügy » szerkesztőségébe intéztetni.
***
— A z e z re d é v e s ü n n e p m a g y a r ta n ü g y i k o n g re s s z u s a . Az
előkészítő bizottság szept. hó 22-én Heinrich Gusztáv dr. egyetemi tanár
elnöklete alatt tartott ülésén jelen voltak : Lakits Yendel, Somlyay Jó
zsef, Badó Vilmos, Веке Manó dr., Csengeri János dr., Léderer Abris,
Tóth József kir. tanfelügyelő, Nagy László, Péterfy Sándor és Böngérfi
János.
Az elnök szives szavakkal üdvözölvén a megjelent tagokat, az ülést
megnyitja. Előadja, hogy Nagy László titkárral egyetemben a gyűlés
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szervezetére vonatkozó munkálatról gondoskodott. Kéri az ülést, hogy
hallgassa meg Nagy László előterjesztését.
Az előadó javaslata a következő öt pontból állott :
1. A magyar nevolőknek 1896-ban tartandó országos gyűlése a
szabad részvétel alapján szervezendő. E szerint a gyűlésen a magyarországi nevelők (kisdedóvók, tanítók, tanárok) mindenike egy később
megállapítandó tagsági díj lefizetése mellett megjelenhet, tanácskozhat
és szavazhat. A horvátországi, valamint a külföldi pædagogusok a gyű
lésen mint vendégek vehetnek részt.
2. A gyűlés előkészítésébe az összes köznevelő egyesületek és tes
tületek bevonandók. E szerint az összes országos egyesületek fölszólítandók csatlakozásra, ha valamely iskolanemnek nincs egyesületi kép
viselete, mint az egyetemeknek, jogakadémiáknak, gazdasági és ipari
szakiskoláknak, úgy az iskolák testületéihez külön-külön intézendő főlszólítás.
3. Az országos gyűlés szervezetének, vitatételeinek részletes meg
állapítása végett, valamint egy országos rendező-bizottság kiküldése
czéljából a jövő év pünkösdjén nagy szervező-gyűlés hivandó egybe. Ez
a szervező-gyűlés képviseleti alapon létesítendő ; tehát az előkészítő
bizottságon kívül az összes országos egyesületek, illetve az iskolatestü
letek képviselőiből fog megalakulni.
4. Az előkészítő bizottság elnöksége vagy albizottsága megbizatik,
hogy a fenti határozatok alapján az országos gyűlés szervezetére, ügy
rendjére és tárgyaira vonatkozólag részletes tervezetet készítsen, vala
mint a várható kiadásokról tájékozást nyújtson s e munkálatokat az elő
készítő bizottság elé terjeszsze.
5. A közoktatási és kereskedelmi miniszterek felkérendők az orsz.
gyűlés erkölcsi és anyagi támogatására.
Rádió azt hiszi, hogy úgynevezett ősgyűlés tartása nem volna
helyes, de pusztán képviseleti alapon se kívánatos a szervezés. A kettőt
egyesíteni kell. Lóderer A. szerint az első dolog a szakosztályok alakítása,
melyeket a külöuböző iskolákra való tekintetből kiván létrehozni. Bőngérfmek az a nézete, hogy elsőbb az előkészítő bizottságot ki kell egé
szíteni. Hadd vegyenek mielőbb részt a munkában az arra hivatott összes
tényezők ! Ha pedig már szóba kerültek a szakosztályok, fölfogása sze
rint nem iskolanemek, hanem általános nevelői és oktatói kérdések sze
rint kellene megalakítani a szakosztályokat. így lenne például iskolaegészségügyi, iskolaszervezésügyi, methodikai, didaktikai, adminisztrál
czionális, emberbaráti (sególyegyesületek, Eötvös-alap, árvaház stb.)
szakosztály. Ezekben a szakosztályokban a különféle iskolák tanerői
együttes munkásságot fejthetnének ki, míg az iskolanemek szerint elkü
lönített szakosztályokban tanár és tanító ismét kerülnék egymást. Ennek
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a kongresszusnak épen az ad kiváló jelentőséget, hogy az összes iskolák
tanerőinek alkalmat kiván adni az együttes munkálkodásra.
Lakits Vendel, mintáz országos bizottság tagja, figyelmeztet, hogy
az országos bizottságot az alapszabályok kötelezik bizonyos időközökben
egyetemes gyűlést tartani. A legközelebbi gyűlést már 1895-ben kellene
megtartani. Ám a milleniumra való tekintettel 1896-ra halasztották.
Minthogy ennek a tárgyai körülbelül azok lesznek, a melyek a kongreszszust foglalkoztatják, kérdi, vájjon nem volna-e helyes az előkészítő és
az országos bizottság kebeléből néhány tagot kiküldeni együttes tanács
kozás czéljából ?
Веке szeretné, hogy a különféle egyesületek ne tartsanak külön
szakkongresszusokat a milleniumkor, mert ez az erők elforgácsolásához
vezetne. Kérdezzük meg az egyesületeket, vájjon hajlandók e velünk
együtt működni ? Nagy László azt az óhaját nyilvánítja, hogy ne mond
juk ki, hogy a különféle egyesületek a milleniumkor ne tartsanak ülése
ket, mert ezáltal elriaszthatjuk őket.
Tóth József mindenekelőtt szükségesnek tartja a vegyes bizottság
összejövetelét, s csak ha ez határozott e tárgyban, lehet sikerrel tovább
folytatnunk a tanácskozást.
Somlyay József helyesli, ha a bizottság azon van, hogy a kongreszszus imponáló legyen. Ha az egyesületek mind beolvadnának a kongreszszusba, akkor bizonyára hatalmas testület támadna. De az egyetemes
tanítógyűléseknek specziális czéljuk is van, azért a kongresszus mellett
az egyetemes tanítógyűlés megtartását is szükségesnek tartja.
Csengcri János nem kivánja, hogy az egyesületek milleniumkor
egyáltalán ne tanácskozzanak, de lépjenek szerves kapcsolatba a kon
gresszussal. Házi ügyeiket, adminisztráczionális dolgaikat elvégezhetik
külön közgyűlésen is, de pædagogiai dolgok feszegetésébe ne bocsátkoz
zanak. A tárgyi rész maradjon a kongresszusra.
Léderer Ábrahám hangsúlyozza, hogy a kongresszus ügyének a
társadalom széles rétegeit is meg kell nyernünk. Azért a bizottságba
kiváló társadalmi állású férfiakat és nőket is óhajt megválasztatni.
Péterfy Sándor megjegyzi, hogy az országos egyesületek elnökeit
■okvetetlenül be kell vonnunk a bizottságba.
Heinrich G. elnök egybefoglalván a felmerült véleményeket, ki
jelenti, hogy Nagy László javaslata ellen lényegileg nem történt kifogás,
azért azt általánosságban elfogadottnak jelezheti. Szükségesnek tartja
azonban, hogy először is üljön össze a tanítók országos bizottságából és
kebelünkből kiküldött vegyes bizottság. Az egyesületekhez átiratot kell
intézni. A nagy szervező ülés pedig nem pünkösd, hanem husvét táján
üljön össze.
A gyűlés egyhangúlag hozzájárul az elnöki kijelentésekhez és ki
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küldi Heinrich dr. eböke alatt Csengeri dr., Веке dr. és Badó Vilmos
tagokat, hogy az országos bizottsággal mielébb beszéljék meg a dolgot.
A felhivás készítésére pedig kiküldték Nagy László, Веке Manó dr. és
Böngérfi János bizottsági tagokat. — Böngcrfi János, az ülés jegyzője.
***
— A Lehrproben und Lehrgänge újabb füzetei. E derék folyó
iratnak 39. füzete áprilisban, л 40-ik füzete júliusban jelent meg. Az előb
biben dr. W. Fries, a franckei alapítványok jelenlegi igazgatója ad
közleményeket a franckei alapítványok seminariumi praxisából, melyek
kel Éneknek ismeretes «Seminarium præceptorum » czimű művét kiegé
szíti. Dr. Feit a vallásoktatás körébe vágó dolgozatot ad ily czimen :
Die ökumenischen Bekenntnisse im Unterricht der Prima. Aztán
dr. Paul Müllensiefentöl van ily czimű czikk : «Sauls Königtum ein
historisches Trauerspiel» («német óra a vallásoktatás szolgálatában»).
Dr. Hildebrand a német helyesírásról és az I. osztálybeli diktandóról
értekezik s hangsúlyozza, hogy a helyesírást gyakorlati úton kell elsa
játíttatni ; az alkalmas diktálni való szövegről is beszél, valamint a hibák
jávításának módjáról. Dr. Heuszner a sophoklesi Aias tragikus elemeiről
értekezik az iskolai tárgyalás szempontjából, majd dr. Hachez a sophok
lesi tragikus iróniáról. Dörwald a görög lyrikusoknak az Obersecundában való tárgyalásáról ír. Dr. Schenk egy iskolai történeti megbeszélés
nek menetét adja kérdésekben és feleletekben. — A 40. füzetben dr. Fries
folytatja az előbbiben kezdett közleményét. Windel az új testamentomnak a felsőbb osztályokban való tárgyalásáról ír. Dr. Hacher Luthernek
és Lessingnek a német irodalom körül szerzett érdemeit foglalja össze.
Dr. Altenburg Horatius ódáinak 2-ik könyvéről és az ethikus képzésről
értekezik, s az iskola számára igen becses szempontokat és fejtegetéseket
nyújt. Dörwald Xenophon Memorabiliájának egy helyéről (II, 1) közöl
czikket. Dr. Albert Müller a görög nyelvi tanításról ír az induktiv methodus szerint, melyet föltétlenül helyesel és jó oldalait meggyőzően fejte
geti. Mindkét füzetet irodalmi rovat rekeszti be.
A debreczeni tanszerkiállítás alkalmából egyik legáltalá
nosabb érdekű gyűlés volt a «Magyar Tanítók országos bizottságának
nagygyűlése» aug. 21-dikén. Az ülést Lakits Vendel elnök nyitotta meg
tartalmas beszéddel. Szabó B. László titkári jelentése után a népoktatási
törvény módosítására vonatkozó javaslatát terjesztette elő gondos megokolással támogatott határozati javaslat kíséretében. A határozati javas
lat főbb pontjai a következők :
1. Az általános tankötelezettség szigorú keresztülvitele érdekében,
mely nélkül az általános népmívelődés a nemzeti szempontból is elengethetlenűl szükséges fokot sohasem érheti el, kívánatos az elemi ismeretek

448

BEKÜLDÖTT MÜVEK.

elsajátítását oly polgári kötelességé tenni, mely nélkülözhetlen feltétele
a később élvezendő polgári jogoknak, sőt elkerülhetlen szükséges arra is,
hogy az egyén kenyérkereső pályára lépjen.
2. Az elemi iskola tárgyainak magán úton (háznál, családi körben)
való tanítása csak az ország területére érvényes tanítói oklevéllel biró
egyéneknek engedtessék meg s azok a szülők (gyámok, hozzátartozók),
a kik elemi iskolai oktatásra kötelezett gyermeket ilyképen taníttatnak,
ne csak ezt, mint magántanulót, tartozzanak év elején valamely nyilvá
nos iskola vezetőségénél bejelenteni, hanem a tanító nevét is, a ki az
oktatást vezeti.
3. Az országos bizottság ragaszkodik az egyetemes tanítógyűlések
azon, mindig kifejezett véleményéhez, hogy a magyar nemzet érdekei
szempontjából legkivánatosabb volna az összes elemi iskolák államosí
tása s ezt a czélt a bizottság olyannak tartja, a melyre a magyar nép
oktatásügyi politikának következetesen törekednie kell.
A nagygyűlés beható vita után az előadó határozati javaslatának
a legtöbb pontját magáévá tette. Nagyobb véleményeltérés a körül for
gott, hogy a népiskolaügy államosítása egyenesen kimondassék-e vagy
ne. A gyűlés a népiskolák teljesmértékü államosítását határozta el.
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A MAGYAR NYELVI PÓTTANFOLYAMOK.

Az 1790/91. országgyűlésen a KK. és ЕЕ. már törvényileg
ki akarták mondani, hogy a magyar nyelv hazánk minden nyilvános
iskolájában tanittassék. Nem czélom, sem szándékom, hogy azon
hosszas küzdelmet, mit az országgyűlés, vármegyék, testületek és
magánosok a magyar nyelvnek az iskolákban való tanításáért a
jelen században kifejtettek, ismertessem. Nemzetünk türelme, de
egyszersmind ez eszméhez való s z í v ó s ragaszkodásának is elegendő
bizonyítéka az, hogy a mit 1790-ben kívántak az ország rendei,
az végre — legalább papíron, — az 1879. évi XVIII. törvényczikk
életbeléptetésével beteljesedett.
E törvényt, ép úgy, mint az 1868 : XXXVIII. törvényczikkeG
a szentesítés után azonnal még nem lehetett végrehajtani. Maga
a törvény négy évi határidőt szabott azoknak a tanítóknak, kik a
magyar nyelvet nem képesek tanítani, a magyar nyelv tanulására.
E határidő leteltével azokat a tanítókat, kik a magyar nyelvben
kellő jártasságot nem szereztek, arra kellett volna e törvény értel
mében szorítani, hogy maguk mellé a magyar nyelv tanítására
képes segédtanítókat fogadjanak.
Közoktatásügyi kormányunk, hogy e törvény végrehajtását
gátló körülményeket megszüntesse, de meg az idegen ajkú taní
tóknak a magyar nyelv megtanulását lehetővé tegye, a törvény
szentesítése után az ország különböző vidékein magyar nyelvi
póttanfolyamokat rendezett, s hogy a tanítók ezeken részt vehesse
nek : a tanítók részére napidíjakat utalványozott. A tanfolyam
végeztével a tanítókat megvizsgálták s a magyar nyelv tanítására
képesítő «oklevel»-et adtak nekik.
Elénk emlékezetünkben vannak még azok az izgatások,
miket a berlini «Schulverein» a turócz-szent-mártoni «Matica»val kezet fogva épen ez időtájban a magyar nyelv tanítása ellen
Magyar I'adagogia. III. 9.
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Id tej tett. Tudjuk azt is, hogy e törvény volt az, mely ellen az
■erdélyi gör. nemegyesültek fő egyháztanácsa egyenesen О Felsége,
urunk és apostoli királyunkhoz folyamodott. Városainkban a ma
gyar nyelv ez izgatások daczára jobban-jobban terjedt. Az egyes
tanintézetek a magyarosodást egyre jobban terjesztették, volt s van
nem egy elemi iskolánk, a melyben e magyarosítási törekvésnek
igen gyakran az értelmi képzés adta s adja meg árát. A sikert senki
nem tagadhatja s ma már pl. a Dunántúlnak nincs egyetlen egy
városa sem, hol a magyar gyermek németül megtanulhatna.
Ez örvendetes jelenség daczára sajnosán érezzük és tapasz
taljuk, hogy idegen ajkú falvainkban a magyar nyelv tudása és
tanítása csak nagy nehezen bir terjedni. Vannak egyes községek, a
melyekben ma épen úgy nem tudnak magyarul, mint ezelőtt ötven
évvel. A királyi tanfelügyelők jelentései, miket részint személyes
tapasztalataik, jó részben pedig az iskolafentartók által benyújtott
statisztikai adatok alapján állítanak egybe, még ma, a törvény
szentesítése után 15 év múlva is igen sok olyan tanítót mutatnak,
kik a magyar nyelvet tanítani nem képesek, vagy a mi ennél még
rosszabb, magyarul semmit sem tudnak.
Abban általában egyetértünk, hogy a magyar nemzet, de
meg az idegen nyelvet beszélő honpolgárok érdeke is azt követeli,
hogy e fontos törvény a maga teljességében minél előbb végrehajtassék. Nekünk nemcsak jó, hanem magyar népiskolára is szük
ségünk van.
Közoktatásügyi kormányunk előtt két út állott : vagy a tör
vény szigorát alkalmazza s ép úgy, mint pl. a horvát kormány, a
jelenben elbocsájtja, a jövőben nem engedi meg az olyan tanítók
alkalmazását, kik az állami nyelv tanítására nem képesek ; vagy a
s z ív szavára is hallgat s nem nyomja egyszerre a koldusbotot
azoknak a tanítóknak kezébe, kik sokszor, talán épen önhibájukon
kívül, de meg a kellő ellenőrzés hiányából is, a magyar nyelvet
eddig nem sajátították el, s kísérletet tesz még egyszer a magyar
nyelvi póttanfolyamokkal. Kormányunk ez utóbbi utat választá, s
így jöttek létre ez évben hazánk tíz magyar városában tartott ma
gyar nyelvi póttanfolyamok.
Az e tárgyban kibocsátott miniszteri rendelet a tanfolyamok
vezetői s tanító-személyzete elé kettős czélt tűzött ki : vigyék
sunyira a részvevőket, hogy a magyar nyelvet elsajátítsák, meg
kedveljék, s ismertessék meg őket az irás-olvasás, magyar nyelv és
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a számtanítás módszerével. A tanító-személyzet e kettős czél mellé,
épen a tanfolyam eredménye érdekében harmadik czélt is kény
telen volt talán több helyen is kapcsolni. Sajnos, de igaz, s így el
nem hallgathatom, hogy a berendelt tanítók között volt olyan is
és nem egy, ki anyanyelve nyelvtanában is tökéletesen járatlan, s
ki a népiskolai számtani tananyagnak egy és más részét vagy nem
tanulta, vagy elfeledte s így nem tudta. Arra pedig valakit meg
tanítani : hogyan kell olyas valamit tanítani, a mit maga sem tud,
— képtelenség. Ezeknek elméjében tehát a tanító-személyzetnek
a tárgy ismeretét is fel kellett újítani. A tanítóképzőbe lépő nö
vendékeknél már nagyon is megszoktuk az előkészülés különféleségét, az okleveles tanítók, kik az élet iskolájából az iskola padjaira
kerültek, ismereteikre nézve még jobban különböznek egymástól,
mint a tanítóképzőbe belépő növendékek.
A póttanfolyamra rendelt tanítók azonban hasonlítanak is
egymáshoz ; és pedig abban, hogy majdnem kivétel nélkül osztat
lan népiskolánál működnek s átlag véve hazánk legsilányabban
díjazott szellemi munkásai közé tartoznak.
Magyar nyelv tudás tekintetében két csoportra volnának
oszthatók :
a) olyanokra, kik már voltak magyar nyelvi póttanfolyamon,
ezen «oklevelet» is szereztek, de azért, felettes hatóságaik vélemé
nye szerint, a magyar nyelvet sikerrel tanítani nem képesek ;
b) olyanokra, kik póttanfolyamon nem voltak s magyarul
nem is tudnak. Ezek között vannak olyanok, kik már 1868 előtt
tanítók voltak, de olyanokig, kik 1879 után képesíttettektanítókká.
A Dunántúl négy (Sopron, Vas, Zala, Baranya) vármegyéjé
ben a királyi tanfelügyelők 39 tanítóra mondták ki, hogy a pót
tanfolyamon való részvételük szükséges. E 39 tanító közül a
■Csurgón tartott póttanfolyamra megjelent 22, és pedig :
Sopron vármegyéből ........................... 4
Vas vármegyéből..................
15
Zala vármegyéből _ ... ................... 1
Baranya vármegyéből............................
2

Tanítóságra képesittetett :
Sopronban (r. k.) ...........
Felső-Lövőn (ág. ev.)................... ...

12
7
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Pécsett (r. k.) _ _
Zágrábban ...........
Nem volt oklevele _

1
1

Életkorra nézve :
A legidősebb................................ „ _ 54,
A legfiatalabb ...................................
83 éves..
Tanítói működését tekintve:
Legrégibb, ki 32 év,
Legfiatalabb, ki 13 év óta működik.
Tanítói képesítésre nézve :
Legrégebben képesíttetett, ki 1861-ben kapott oklevelet.
Legújabban, ki 1891-ben (Felső-Lövőn) «
«
A kik e vármegyék nyelvi viszonyaival annyira a mennyire
saját tapasztalataink utján is ismerősök vagyunk, valamennyien
örültünk azon, hogy e vármegyék területén csak 39 olyan tanító
működik, ki a magyar nyelvet nem képes sikeresen tanítani.
Mikor a berendelt 22 tanító megérkezett, maguk a részvevők is
csudálkoztak, hogy csak ennyien vannak, mikor ők maguk leg
kevesebb 80— 100-ra számítottak. Alig volt közülök egy-kettő,
kinek két-három ismerőse, barátja ne lenne, ki állítása szerint
vagy csak annyit tud magyarul mint ő, vagy nála még kevesebbet.
Utoljára is kisütötték, hogy a királyi tanfelügyelők a berendeltek
névsorát a tanítók által összeirt, az iskolaszéki elnökök által meg
erősített s a tanfelügyelőségekhez évenkint beküldött adatok alap
ján állították össze, s nem egy kifejezést adott azon gondolatának,
hogy ezt a tapasztalatát a jövőben hasznára fordítja. Mi igaz a
tanítók ezen állításából, mi nem, — nem kutatom ; hanem az már
nagyon is kívánatos, hogy ily fontos dologban, mint a magyar
nyelv tanítása az idegen ajkú népiskolában, a királyi tanfelügyelők
személyes tapasztalatuk útján szerezzenek a helyszínén értesülést.
E tanítók nagy többsége már volt magyar nyelvi póttanfolya
mon (Győrben, Szombathelyen stb.). Volt olyan is, ki e póttan
folyamok egyikén vagy másikán «jeles», -— de olyan is, a ki «elég
séges» oklevelet nyert, —- s ma felettes hatóságuk, vagy maguk
is kinyilatkoztatják, hogy a magyar nyelvet nem képesek kellő
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sikerrel tanítani. Ugyan hol lehet itt a hiba? A tanfolyamra meg
jelent 19 német és 3 horvát anyanyelvű tanító a magyar nyelvet
szorgalommal s a legtöbb kedvvel is tanulta; a Dunántúl nemzeti
ségi izgatásokkal sincs bajunk, sopron- s vasmegyei németajkú
honfitársaink csak olyan magyaroknak érzik s vallják is a legtöb
ben magukat, mint akár az Alföld lakosai. Miért nem terjedhet
hát közöttük a magyar nyelv, s miért kellett ezeket a tanítókat,
kiket már évekkel ezelőtt a magyar nyelv tanítására képeseknek
nyilvánítottak, újra berendelni a póttanfolyamra?
Azt hiszem, nem tévedek, ha állítom, hogy az első ballépést
akkor követtük el, mikor a póttanfolyam végén a vizsgálatot sike
resen letett tanítóknak oklevelet adtunk. Az ember ember. S ha
a miniszternek van, a mint hogy lenni is kell szivének, nem kí
vánhatja senki, hogy a vizsgáló biztosnak, vagy tanárnak ne legyen.
Ha látom azt a törődött, őszbe csavarodott embert, ki keserves évi
munkájáért talán alig kap többet 250 frtnál ; ha látom, hogy a
póttanfolyamon tőle tellietőleg igyekezett, tanult is valamit, s ha
másokkal gyakorolhatná a nyelvet tovább, rövid idő alatt képes
lenne erre a gyermekeket is megtanítani ; ha meggondolom, hogy
ennek az embernek a kezéből, sőt nemcsak az övéből, de gyerme
keiéből is, kiveszem a kenyeret esetleg, ha a valót a maga mezí
telenségében feltárom : bizony-bizony háromszor is meggondolom
és még sem tudom, mit szóljak. Ez az oka, hogy az ilyen vizsgá
latoknál rendszerint nagyon is enyhén, nagyon is kegyelmesen
osztályoznak. Mikor aztán az így megoklevelezett ember, legyen
az tanító, vagy bárki más, hazamegy, azzal az édes nyugalommal
hajtja fejét álomra, hogy ezért öt többé nem háborgatják, van elég
akárhány olyan is, ki hozzá gondolja: akár tanítom a magyar
nyelvet sikerrel, akár nem. Az ilyen gondolkozású embernek aztán
egy esztendő, két esztendő elegendő, hogy azt a magyar nyelvet,
a mit hat hét alatt tanult, az idegen ajkú faluban teljesen elfe
ledje. Ha aztán ilyenkor háborgatnák, előveheti oklevelét, s
okmánynyal igazolja, hogy a magyar nyelv tanítására képes. Bizony
az ilyen «oklevél» ily körülmények között semmivel sem ér többet,
mint az a nem tudom hány éve kiállított orvosi bizonyítvány, a
mivel a sánta igazolni akarja, hogy testileg ép.
Másik, ennél nem kevesebb fontosságú bajunk az, hogy fa
lusi iskoláinkban szemléltető eszközök nagyon gyéren vannak, s ez
annál nagyobb baj, mert ez jó formán valamennyi falusi osztatlan
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iskola sajátsága. A csurgói póttanfolyamon résztvett tanítók közül
pl. csak egynek az iskolájában vannak a beszéd- és értelemgyakor
latok tanításához szemléltető képek, ezeket is — mint maga
mondja — a külföldi árjegyzékek nyomán maga rajzolta. A leg
több arról panaszkodott, hogy iskolájában még a saját vármegyé
jének a térképe sincs meg; volt olyan is, ki azt mondta : neki vol
nának ugyan térképei, de nem használhatja, mert ki vannak tiltva ;
másik még ezt az állapotot is szerencsésnek tartja, mert neki nem
hogy szemléltető eszközei volnának, de még iskolájában másképen
le sem ülhet, hacsak lakásából a saját székét be nem viteti. Ez
adatok, mikben a tanítók egy cseppet sem túloztak, azt is m utat
ják, hogy ezekben az iskolákban nemcsak a magyar nyelv, hanem
más tantárgy tanítása sem lehet valami nagyon jó. Tanul a gyer
mek szavakat, de ennél egyebet se, a mi a tankönyvben van, azt
ledarálja ; az értelem képzésére kevés gondot fordítanak. Aztán
miként is lehetne azt várnunk, hogy ezekben az iskolákban, a hol
a szemléltető eszközök hiánya mellett a tanító is fogyatékosán tud
magyarúl, a direkt módszert helyesen alkalmazhatnák. Ha nincs
szemlélet, nem lehet képzet, ha nincs képzet nem lehet fogalom,
mit ér az üres szó, ha képzetet nem újít fel a lélekben ? Arra kel
lene tehát törekednünk, hogy falusi, különösen pedig idegen tan
nyelvű iskoláink bőven el legyenek látva szemléltető eszközökkel
s mikor a gyermekek bármit tanulnak magyarul — ennek külö
nösen az alsóbb osztályokban — mindig a szemléletre kellene
támaszkodni ; az értelemképzés és a magyar beszéd tanítása csak
így haladhatnak karonfogva egymással.
Állítsa vagy állíttassa össze a közoktatásügyi kormány azok
nak a szemléltető képek s eszközöknek jegyzékét, a melyekre az
osztatlan népiskolának okvetetlen szüksége van. Kényszerítse az
iskolafentartókat arra, hogy ezeket az eszközöket meg is szerezzék.
Ne legyen kénytelen a törekvő tanító fühöz-fához menni, tiszteletes uramtól kezdve a kisbiróig mindenkinek könyörögni, hogy ezt
vagy azt az iskola számára szerezzék be. Legyen ez az iskolafentartónak oly szoros kötelessége, mely alúl semmi áron ki nem bújhatik. A melyik iskolafentartó község vagy testület erre szegény
ségénél fogva nem képes, azon— ham ás nem akar, vagy nem tud
segíteni — segítsen a közoktatásügyi kormány s ajándékozza meg
a szegényebb iskolákat ezután is szemléltető eszközökkel.
Ha annyira jutottunk, hogy a tanító kezében szemléltető
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eszköz van, követeljük meg tőle, hogy ezek segélyével magyarul
tanítson, a tanítás eredményéről a királyi tanfelügyelő évről-évre
személyesen győződjék meg. Dobjuk sarokba azokat az okle
veleket, miket a póttanfolyamokon osztogattak ; az iskola legyen
az, mely eredményében mutatja, hogy tanítója a magyar nyelv
tanítására képes. Ez eredmény elbírálója ne legyen semmiféle
falusi hatalmasság, hanem a közoktatási kormány külső hivatal
noka : a királyi tanfelügyelő. Ha az eredmény nem kielégítő s a
kormány a póttanfolyamokra még áldozni akar, akkor a tanító
mindaddig kénytelen legyen póttanfolyamra járni, míg iskolájában
kellő eredményt nem tud felmutatni ; hiszem, hogy ily intézkedés
azt vonja maga után, hogy az idegen ajkú tanulók törekednek
arra, hogy iskolájukban a magyar nyelvben minél jobb eredményt
mutassanak fel, nehogy a póttanfolyammal járó kellemetlenség sköltekezésnek évről-évre ki legyenek téve.
Csakhogy ez a póttanfolyamozgatás sem tarthat örökké. Mi
haszna van a póttanfolyamoknak, ha a régi gárda folyton ríj erőkkel
szaporodik, kik a magyar nyelvben járatlanok ? A most póttan
folyamra berendelt tanítók között voltak olyanok, kik már jóval is
későbben lettek tanítóvá az 1879. évi XVIII. törvényczikk szente
sítése után. A kormánynak legyen ez egy okkal több arra, hogy a
tanítók képesítésére az eddiginél nagyobb befolyást biztosítson
magának. Nagyon helyesek és bölcsek azok az utasítások, miket
közoktatásügyi kormányunk az idegenajkú tanító-növendékek ké
pesítési vizsgálata tárgyában a királyi tanfelügyelőhöz kibocsátott,,
de ennél megállapodnunk nem lehet.
Tisztelem a történelmi jogot, hive vagyok a tanszabadság
nak. A szabad verseny a közoktatásügyre hasznos eredményeket
szült már s szülhet még a jövőben is. Ép ezért az egységesítési
törekvéseknek nem vagyok lelkes pártolója. Am neveljék az egyesfelekezetek leendő tanítóikat olyan vallásos szellemben, a mi
lyenben akarják s ott a hol nekik tetszik ; a fődolog az, hogy a
néptanítók képesítésénél is emelkedjünk oda, hol a középiskolai
tanárok, hogy ne mondjam az ügyvédek képesítésénél állunk.
Tanuljon a leendő néptanító a hol akar, de a tanítói oklevelet
csak az arra kinevezett, szakértőkből összeállított vizsgáló-bizott
ság osztogassa.
Ennek eredménye az lesz, hogy a tanítói okleveleknek
egyenlő értéke lesz, nemcsak elméletileg, hanem a közönség sze
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mében is. A felekezetek rajta lennének, hogy tanítóképzőiket
legalább oly fokra emeljék, mint a melyen az államiak vannak.
A tanítóképzők tanárai bármilyen jellegű intézetnél vannak, töre
kednének, hogy tanítványaik a tanképesítő vizsgálaton kudarczot
ne valljanak, s az így keletkező nemes verseny áldásos hatása nem
maradna el, már csak azért sem, mert egyes hatalmas protektorok
nehezebben és ritkábban vihetnék keresztül, hogy akár a tanító
ságra alkalmatlan, akár a magyar nyelvben nem eléggé jártas
egyének tanítói oklevelet nyerjenek.
Míg a tanítóképesítési rendszerünket e gyökeres módosítás
nak alá nem vetjük; míg falusi iskoláink igen nagy részében nem
az érzelem képzésére, hanem üres szó-tanulásra fektetik a fősúlyt,
míg a királyi tanfelügyelők az iskolaügyre, különösen pedig a ma
gyar nyelv tanítására vonatkozó jelentéseiket nem személyes ta
pasztalat, hanem a legtöbbször érdekelt felek informátiója s adatai
alapján állítják egybe : addig a magyar nyelv tanítását falusi isko
láinkban fel nem virágoztatjuk. Maguk a póttanfolyamok is olya
nok lesznek, mint minden toldozás-foltozás munka : nagy kérdés,
megérik-e a rájuk fordított fáradságot és költséget.
(Csurgó.)
P e t h e s J á nos.

KÖLTŐI OLVASMÁNYOK FEJTEGETÉSE A GYMNA
SIUM ÖTÖDIK OSZTÁLYÁBAN.
(M e tlio d ik a i v á z la t.)

A módszeres eljárás fontosságát a tanításban fejtegetni, azt hi
szem, ma már teljesen felesleges, s minden pædagogus meg van róla
győződve, hogy szellemképző tanítás csak okszerű módszer segítségével
lehetséges, és ha középiskoláinkban kielégítő módszeres eljárást még
sem mindenütt találnak, annak oka nemcsak az, hogy az elmélet és a
gyakorlat nagyon is különböző dolgok, hanem egyebek közt az is, hogy
tanügyi irodalmunknak ez az ága meglehetősen parlagon hever. Igaz
ugyan, hogy folyóirataink egyes évfolyamaiban s az értesítőkben is ta
lálható egy-két idevágó értékesebb dolgozat, de a legtöbb szűkkörű s
leginkább a napi leczkék körében mozog ; az Utasítás pedig, mely az
egész évi tananyagra kiterjed, a módszeres eljárásnak inkább csak csúcs
pontjait érinti, csak a feladatokat tűzi ki, a részletekbe nem igen bocsát
kozik. A gyakorlati kivitel megállapítása rá van bízva a szaktanárra»
a mi különben elvileg egészen helyes.
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Alább következő methodikai vázlatom a gymnasiumi V. osztály
magyar nyelvi tananyagának egy nagyobb, önálló részére vonatkozik ;
csak kísérletnek tekintendő, melynek czélja nagy vonásokban bemutatni,
hogy a balladákat, románczokat és lyrai költeményeket miként lehet
fejtegetni, hogy a tanulók necsak töredékes ismeretekhez jussanak, ha
nem hogy a tananyag egységes feldolgozása mellett egész szellemi életük
összhangzó művelésben részesüljön. Az itt vázolt, s Herbart szellemében
készült eljárás föltételezi, hogy a tanár a tanulók önmunkásságának a
közös foglalkozás és a beszélgető tanalak használata által minél tágasabb
tért enged.
1. Első feladat, hogy a tanítás elé kiin zott czélt a tanulók előtt
világosan s többször ismételten kijelentsük, és ez által szellemi tevékeny
ségüket azon távoli pontra irányozzuk, a hová őket elvezetni — tanári
feladatunk. Az Utasítás a czélt így szabja meg : változatos példákon
bemutatni a költői alakítás jellemző vonásait ; de minthogy ez csak a
románczok, balladák és lyrai költemények fejtegetése után érhető el,
előbb a románcz, a ballada és a lyrai költemény fogalmát kell kifejteni.
S így a végső czélhoz csak közbeeső czélok elérése után juthatunk el
melyek a tananyag kisebb didaktikai egységeivel függnek össze. A költői
olvasmányok tárgyalása keretén belül a következő kisebb didaktikai
egységek állapíthatók meg :
a) a románcz )
,,
....
, , , ,, .
1az elbeszélő költemény ;
b) a ballada J
c) a lyrai költemény, s végül
d) a költemény fogalmának, azaz a költői alakítás jellemző voná
sainak kifejtése.
A közbeeső czélok kitűzése mindig ezen didaktikai egységek be
végzése után történik ; de a tapasztalás azt mutatja, hogy a tanulókat
czélszerű eleve tájékoztatni az egész tanmenetről, mert csak így fogják
látni előre a részeknek és az egésznek a viszonyát. A tiszta látás egyik
főbiztosítéka a sikernek.
2. A czél kitűzése után tanítványainkat az új anyag feldolgozá
sára kell előkészíteni, azaz föl kell bennök kelteni azon képzeteket, gon
dolatokat, ismereteket, melyek az új ismeretanyag, az új eszmekor be
fogadására alkalmasak.
Ezt legczélszerűbben a IV. osztályban fejtegetett költői olvasmá
nyok fölelevenítése által érhetjük el. Emeljük ki, hogy az V. osztály
poétikai tananyaga csak részben új, hogy mint a IV. osztály növendékei
már fejtegettek költeményeket : megtanulták a tartalmat, kiemelték a
tárgyat, felosztották részekre, jellemezték az alakokat stb. — Egy-két
kisebb költemény ismétlő fejtegetése után következzék Toldi ismétlése.
Röviden kitérve a történeti alapra, főbb vonásokban beszéltessük el a
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tartalmat, emeljük ki a cselekvések okait és czóljait. fejtsük ki az alap
eszmét ; azután ismételjük a belőlük merített elméleti tanúságokat, s
azokat a szükséghez képest egészítsük ki és javítsuk ki. Minthogy ez az
ismétlés szolgáltatja az alapot, melyen tovább kell építeni, ne fussunk
át rajta csak úgy könyedén ; legyen ez ép oly komoly feladat, mint az
új anyag feldolgozása, melynek folyamában, pl. az elbeszélő költemény
fogalmának kifejtése közben, úgy is többször vissza kell rá térnünk ;
azért ez az ismétlés rendszeres legyen.
Az általános előkészítés mellett az említett didaktikai egységek
előtt külön előkészítésre is van szükség. Bevezetésül a románczoklioz a
spanyol-mór harczok és a spanyol románczok történeti kifejlődésének
ismertetése szolgálhat ; megemlíthetők a románczok főcsoportjai, de a
főcsoportok részletes tartalmát közölni csak az egyes spanyol románczok
előtt szükséges, pl. Ganzul bosszújának olvasása előtt a Ganzul románczkörét, hogy ekkép a fejtegetett darab tartalma az egészbe mint rész
könnyebben beilleszthető legyen. Hasonlóképen a balladák előtt az
angol-skót határharczokat s népkölteményeket lehet felemlíteni, míg a
lyrai költemények előtt nehány elterjedtebb népdalt vagy már előbb
fejtegetett lyrai darabot ismertethetünk. Végül külön előkészítésre van
szükség minden egyes költemény előtt is ; e tekintetben elvül szolgál
hat, hogy a tanár az előkészítésben mindig a tanulók már meglevő
ismereteiből induljon ki, a lelki életből, a történetből vagy a közéleti
tapasztalatokból s ha még ezen felül valamely előzetes ismeretre van
szükség, azt a tanár maga adja meg.
3.
Ily előkészítés után jön a sor az egyes költői müvek fejtegeté
sére, vagy is az új anyag közlésére, mely által a tanulók ismereteit to
vább fejlesztjük.
a) Először a mii tartalmát beszéljük meg behatóan ; kezdődjék
pedig a költemény egyszerű, értelmes és semmi esetre sem szavaló
felolvasásával, nehogy a tanulók hozzá szokjanak a hamis pathoshoz, a
mi a meg nem értett költemények szavaló-olvasása közben rendesen
erőt vesz rajtuk. A felolvasást kövesse a tartalom elmondása valamely
tanuló által, kinek szabad előadáséit a tanár ne szakítsa meg s az eset
leges hibák kijavítását is bizza más tanulókra.
Ezen tájékoztató áttekintés után a részletes megbeszélés követke
zik ; a tartalom kisebb egységei kapcsán a szükséges nyelvi és tárgyi
(lélektani, történeti stb.) felvilágosításokat megadjuk, továbbá kiemeljük
minden rész tárgyát, eszméjét, s ha a költemény eseményt ad elő, az
esemény idejét és helyét is. A részletes fejtegetés után a költeményt a
maga egészében kell megértetni, a mihez mindenek előtt a teljes gondo
latmenet pontos megállapítása szükséges. Azután tisztázzuk a cselek
mény idejét, helyét, esetleg változásait ; beszéljük meg a szereplő sze
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mélyek jellemét, törekvéseit, továbbá, az egész mű eszmei vagy erkölcsi
irányzatát s alapgondolatát. A tartalmi fejtegetés összefoglaló ismétlése
után a költemény érzelmes felolvasása következzék a tanár, vagy vala
mely jobban szavaló tanuló által.
b) A fejtegetés második fele : a poétikai magyarázat, melynek
közvetlen czélja a szóban levő költemény æsthetikai megértése, végső
czélja pedig a poétikai alapfogalmak kifejtésén kívül az, hogy a tanulók
a költői alkotások szépségeit felfogni s megbecsülni képesek legyenek.
Itt elméleti megvilágítás czéljából kiemeljük a költemény tárgyát
s az életkort, melyből merítve van ; viszonyba hozzuk a tartalom rész
leteivel ; szólunk a tárgy egységéről, a szerkezetről, a jellemzésről, a
műben nyilatkozó eszményiségről s az előadás (a stilus, verses forma s
az előadó alak) sajátságairól. A poétikai fejtegetés összefoglaló elmon
dása után ismét a költői mű szavaló előadása következzék.
c) Mindezekhez pótlékul némi irodalomtörténeti ismeretek adha
tók : a költő élete, hasonló s egyéb műveinek rövid ismertetése.
E helyt kitérőleg megjegyezzük, hogy a tartalom részletes meg
beszélése után a kézi könyvet mellőzve, a költeménynek további fejtege
tésében csupán az emlékezetre támaszkodva haladhatunk. Ez által a
felfogást rendkívüli módon fejlesztjük, s ha a közös munkába az egész
osztályt bele vonjuk, a megfelelő jó eredmény nem maradhat el.
4.
A költemény fejtegetése után következik az összehasonlítás,
melynek czélja a tanulók gondolkodásában analógiákat, az ismeretkör
ben biztos csomópontokat teremteni és az összefoglalást előkészíteni.
Annál jobb, minél több szempontra terjed ki ; azonban gyakran meg
kell elégednünk azzal, hogy az egyes költemények közt csak a feltűnőbb
hasonlóságokat emeljük ki, pl. a tárgyban, az alapeszmében vagy a szer
kezetben, olykor csak az előadásban. Fó'dolog a hasonlóság (és a különb
ség) éles kiemelése. Ily módon a feldolgozott anyagot lassanként össze
kapcsoljuk s előkészítjük az utat, hogy az egész anyag szerves egységgé
legyen, mert csak az az ismeret ér valamit, mely más ismereteinkkel
bensőleg összeolvadt.
Összehasonlítani a tanítás folyamában voltaképen mindig kell, e
nélkül, úgy szólván, egy lépést sem tehetünk. A költői olvasmányok
fejtegetésében kiemelendő az a neme, mikor az egy műfajhoz tartozá
darabokat állítjuk egymás mellé s románczot románczczal, balladát bal
ladával, lyrai darabot lyraival teszünk szembe. E fokon az összehason
lítás tartalmi és æsthetikai szempontokra egyformán kiterjed, magasabb
fokon mindinkább aesthetikaivá lesz ; így a románcz és a ballada, az
elbeszélő és a lyrai költészet s végül az összes fejtegetett költemények
összehasonlításában, mikor természetesen a legáltalánosabb æsthetikai
sajátságokra terjed ki.
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5. Minden összehasonlítás után összefoglalásnak kell következ
nie ; ez abból áll, hogy a közös sajátságokat kiemeljük s a nyert eredmé
nyeket tételekben fejezzük ki. Az összehasonlítás e nélkül csak fél munka.
Alkalmazni kell minden egyes költemény fejtegetése és minden
didaktikai egység után, tehát a románcz, a ballada és a lyrai költemé
nyek befejezése után. Kérdései ezek : mi a románcz? mi a ballada ? mi az
elbeszélő és a lyrai költemény ? s mi a költemény általában ? a miből'
látható, hogy az összefoglalás az inductiv menetnek megfelelőleg mind
szélesebb körökben mozog s mindig általánosabb jegyekre vonatkozik.
Ez összefoglalások egyúttal ismétlések is, s ilyenkor az előbb végzett
összes anyag ismét megbeszélés tárgya. E szerint a végső összefoglalás
ban, mely a költői alakítás jellemző vonásaira vonatkozik, az összes
elvégzett anyag újból szóba kerül. Természetesen, ezen eljárás mellett
a tanulók értelmi körének folyton tágulni kell s az egész anyagot egy
szerre át kell tekinteniük, hogy a részeket a magasabb egységbe kap
csolhassák. Es a mely tanulónak elégséges képessége van a részletek felé
emelkedni, az a kifejtett ismereteket egységbe kötve, valódi lelki bir
tokává is teszi.
A föntebbi kérdésekre itt megfelelni teljesen fölösleges, mert a
feleletet, az utolsó kérdést kivéve, mindegyikre megadják a tankönyvek.
Legyen szabad tehát a költemény fogalmára vonatkozólag közölnöm
azon elméleti szempontokat, 'melyeket én a magam fejtegetéseiben fel
szoktam állítani. Talán mások is felhasználhatják. Ezek a következők :
a) Mi a költemény tárgya ? (Külső és belső világ.)
b) A költő a tárgyat szabadon alakítja.
c) A tárgy érzelmi felfogása és eszményítése.
d) A tartalom fogalma, művészi csoportosítása (szerkezet) és alap
eszme.
e) Az előadó alak. Stilus : szemléletesség és élénkség ; verses forma.
(A verstant ebből a pontból kiindulva, de külön szoktam felvenni.)
Mindezeket egybefoglalva, meghatározom a költemény fogalmát,
mely a költői alakítás lényeges jellemző vonásainak egysége. Hogy az
összefoglalás teljes legyen, az előbbiekhez hozzá kell még adni
f) a műfajok közül az elbeszélő és a lyrai költemény fogalmát,
amabból külön is kiemelve a balladát és a románczot.
Az összefoglalás által nyert elméleti eredmények biztosítására
ajánlatos, hogy a tanulók az eredményeket rövid tételekbe foglalva jegy
zeteikbe iktassák ; ha azonban a tankönyv ezt fölöslegessé tenné, czélszerü felolvastatni a tankönyvből a megfelelő elméleti részt, belőle ki
vonatot készíttetni s e kivonatot, vagy a teljes szöveget, ha érdemes rá,
könyv nélkül betanultatni.
6. Midőn így a tapasztalati adatokból kiindulva az általános ered-
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menyekhez eljutottunk s az elméleti oktatás be van fejezve, szükséges
hogy a tanuló az elvont anyagot alkalmazni, azaz gyakorlatilag értéke
síteni is megtanulja. A módszer tehát itt deductiora változik. Az össze
foglalásoknak megfelelőleg ez az eljárás is több Ízben fog előfordulni s
az előbbi feldolgozás jóságának mértéke az lesz, hogy a tanulók az elért
eredményeket, a románcz, a ballada, az elbeszélő és a lyrai költemény
fogalmát, valamint a költeményét általában mily önállósággal képesek
alkalmazni az egyes esetekben ? Ez igy történik, hogy pl. a románcz
fogalmának kifejtése után otthoni feldolgozásra feladnak egy románczot,
a tanuló fölkeresi benne a műfaji sajátságokat, s az eredményről a meg
határozott órában beszámol. Ezt az eljárást alkalmazzuk minden fokon
2 3 esetben s ekképen a tapasztalati adatokból kiinduló oktatás az
elméleti körfutás után ismét a tapasztalati adatokhoz tér vissza, hogy
miként Antæus a földből, folyton új erőt merítsen belőle.
A fejtegetésnek ezen a fokán a gondolatmenetbe be lehet vonni a
német és a latin irodalmi ismereteket is ; de míg az elmélet elvonásához
sem Herder románczai, sem a latin lyrikusok alapul nem szolgálhatnak,
mert a nyelvi nehézségek a tárgyalást nagyon lassítanák, addig az alkal
mazás fokán a tárgyalásba jó sikerrel bevonhatók s ekkép a magyar és
az említett idegen irodalmak közt az V. osztályban itt kell megvonni az
összekötő vonalat.
7. Midőn tanításunk a legáltalánosabb eredmények gyakorlati
alkalmazását is meghaladta, csak az van hátra, hogy a tárgyalt anyagot
az egész évi magyar tananyag szövés részévé tegyük. Erre két mód
kínálkozik. Az egyik az, hogy a prózai olvasmányok szerkesztéstani fej
tegetése közben a prózai műveket párhuzamba állítjuk a költőiekkel
tárgy, felfogás, tartalom, szerkezet s előadásbeli forma tekintetében, a
másik az, hogy a szerkesztéstani anyag összetaglalásakor a költői mű
vek jellemző vonásait is a megbeszélés körébe vonjuk, a kettőt egyesít
jük s ez által a két nagy didaktikai egységet egy magasabb rendű egy
ségbe foglaljuk.
8. E vázlatos fejtegetés befejezéséül könyebb áttekintés végett
álljon itt az egész eljárás menete néhány pontba foglalva :
a) az általános czél kitűzése ;
b) általános előkészítés;
c) az új anyag közlése a következő egységekben :
a) románczok ; előkészítés, fejtegetés, összehasonlítás, összefog
lalás (fogalma, elmélet felolvasása) s az eredmények begyakorlása ;
ß ) balladák ; ugyanazon menet ; végül az elbeszélő költemény
fogalma ;
y) lyrai költemények ; ugyanazon menet ; a lyrai és az elbeszélek
költemény összehasonlítása ;
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d) az összes fejtegetett darabok összehasonlítása ;
e) összefoglalás ; a költői alakítás jellemző vonásai ;
f) alkalmazás több esetben.
A költői olvasmányok fejtegetésére az egész első időszak fölhaszná
landó ; a verstan rendszeres áttekintése a II. időszak első óráira ma
radhat.
(Szabadka.)
T oncs G usztáv .

KÖZÉPISKOLAI ADMINISTRATE).
Kemény Ferencz egri reáliskolai igazgató a Magyar Pœdagogia
április havi számában «A Középiskolai Rendtartás Magyarázata» czímű
könyvem jóakaró ismertetése kapcsán megemlítette, hogy mi módon
lehetne a gyűjteményes könyvek hiányait és a pótlásokat új kiadások
mellőzésével közzétenni. Helyeselve az eszmét, birálóm inten cziójához
híven könyvem lap- és pontszáma pontos megjelölésével felsorolok
néhány figyelemreméltó rendeletet, egyelőre a Magyar Pa’dagogia ven
dégszeretetével óhajtván élni.
1.
(A 8. 1. 4. pontjához pótlandó.) A Kendtartás most, a magán
tanulóktól eltekintve csak rendes tanulókat ismer. Megelőzőleg rend
kívüli tanulók is voltak, kik min. engedélylyel látogatták az intézetet.
Ezekre vonatkozólag 1869. máj. 14-én 8227. sz. a. m. r. — 1. a 38. sz.
r. — mondja : «A rendkívüli tanulók úgymint a nyilvános tanulók nem
csak tandíjt, hanem miután az intézet taneszközeit is használják, fel
vételi díjat is tartoznak fizetni.» (1885-ig a felvételi díjak tudvalelőleg
tanszerek beszerzésére fordíttattak.)
A középisk. törvény 11. §. és a 12. §. 2. p. s a R. 6. §. 1. p. és a
6. §. 3. pontja értelmében, mely intézkedések a felsőbb osztályba való
felvételt az előbbi osztály sikeres elvégzésétől teszik függővé, rendkívüli
tanulók a középiskolában nem szerepelhetnek. Különben is csupán az
1. osztályra vonatkozólag lehetne értelme a rendkívüli tanuló esetének ;
mert a többi osztályokban csak az alapon lehetne valaki rendkívüli
tanuló, a mikor nyilvános r. tanuló is lehet, s így nincs értelme, hogy
valaki rendkívüli hallgató legyen, tandíjat és felv. díjat úgyis kellvén
fizetnie. Az I. osztályra vonatkozólag azonban nem volna tanácsos az
engedélyezés, nehogy a törvény 10. §-át s a Rendt. 5. §-át kijátszhassák
olyképpen, hogy mivel 9. életévöket még be nem töltötték, tehát esetleg
rendkívüli tanulókúl óhajtanának szerepelhetni, hogy azután magánvizsgálatra jelentkezhessenek. Sőt itt arra is kell ügyelni, hogy a R. 2. §.
2. p. által nyújtott kedvezmény alapján sem kerülhessék meg a törvény
10. §-át. Tehát a felvételi vizsgálatot ily esetben csak azokkal lehet
megtartatni, kik beigazolják, hogy már szept. i-jc előtt betöltötték
9. életévöket. A kiknek tehát az I. oszt.-ban mégis engedélyeznék a
rendkívüli tanuló jellegét, 9 évesnél feltétlenül idősebbeknek kellene

KÖZÉPISKOLAI ADMINISTRATIO.

463

lenniük, s ez is csak oly esetben történhetnék, ha valakit miír r. tanuló
nak a tanév előrehaladottsága miatt min. engedélylyel sem vehetnének
fel : hogy az ily tanuló, ha helyben lakik, vagy ha képos az eltartási
kiadásokat fedezni, meg is látogathassa az osztályt, tehát, hogy ne kell
jen magántanulóvá lennie, a ki az intézet látogatására nem jogosult,
indokolttá válhatik, hogy mint rendkívüli tanuló szerepelhessen. Ter
mészetesen, az évvégi vizsgálatok letevésére nem, hanem csakis magánvizsgálatra volna jogosultsága. - A törvényes életkor szigorú megálla
pítását úgy az első, mint a többi osztályokba való felvételnél, sőt az
érettségi vizsgálat előtt is 1893. nov. 5-én 38495. sz. a. min. r. is köve
teli. (L. a 19. sz. pótlásnál.)
Fölmerült eset alkalmából legújabban a közoktat, kormány ana
lóg-esetben úgy döntött, hogy nem azt engedte meg, hogy t. i. a tör
vényes életkort még el nem ért tanuló rendkívüli hallgató lehessen,
hanem 1894. szept. 4-én 43,259. sz. a. rendeletével a folyamodó tanulót
3 havi korengedélylyel felvette az I. osztályba rendes tanulónak.
2. (A 9. 1. 2. p. 8. sorához pótlandó.) A R. 5. §-a, illetőleg a közép
iskolai törvény 10. §-a csak az iránt intézkedik, hogy a középiskola első
osztályába való felvételre jelentkezőktől születési bizonyítványt kell
követelni. Az 1883. febr. 6-án 4014. sz. a. min. r. : mivel felmerült az
eset, hogy egy tanuló hibásan kiállított népiskolai bizonyítvány alapján
Íratván be a középiskolába, az egész tanfolyamot nem igazi neve alatt
végezte,
hasonló eshetőségek kikerülésének okából meghagyta, hogy
minden tanulótól, kik az illető tanintézetbe és pedig annak bármely
osztályába először kívánnak felvétetni, a beiratáshoz a tanuló születési
bizonyítványát okvetlenül követelni kell s a névkönyvbe való feljegyzést
ennek alapján kell eszközölni. Az 1885. febr. 6-án 3969. sz. a. min. r.
pedig az iránt intézkedik, hogy a felvétel illetőleg magánvizsgálatok
letétele iránt jelentkezőktől a keresztlevelet illetőleg a hiteles születési
bizonyítványt mindenkor elő kell követelni. (Ez utóbbi rendeletet lásd
а 22. sz. a. pótlásnál.)
(A 13. 1. 2. p. 4. sorához.) A R.-nak a felvételre jelentkezés módját
megállapító rendelkezése az 1869. máj. 14-én 8227. sz. r.-ben is — a
6—8. pontokban — benfoglaltatik ; sőt a 7. pont a kísérők elmaradása
esetére is intézkedik, a 8. p. pedig kimondja, hogy azoknál, kik az előbbi
évben már jártak a tanintézetbe, a szülők illetőleg gyámok megjelené
sétől el lehet tekinteni. — L. a 8. sz. r.
3. (A 33. 1. 1. pontja után pótlandó :) A vall. és közokt. min. 1894.
április 4-én, 15,008. sz. a. kelt rendelete szabályozza a görög nyelv
helyett választott irodalmi tárgy kérdezési módját az érettségi szóbeli
vizsgálaton. E szerint az irodalmi tárgy magyar vonatkozású részeit
külön kérdés tárgyává tenni fölösleges. A kérdezés a görög Írók magyar
fordításaira és ezzel kapcsolatosan a tanterv mértéke szerint a megfelelő
görög irodalmi és művelődéstörténeti tájékozottság puhatolására fog
szorítkozhatni. A tárgyalt olvasmányok valamelyikéből mint középpont*
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bni lesz czélszerű kiindulni. A tanár előzőleg szerezzen tudomást a ta
nulók mindazon görög tárgyit olvasmányairól, melyeket, ha másutt jár
tak, a négy felső osztályban megismertek. írásbeli vizsgálat nem tartandó.
Az érettségi bizonyítványba a rajz érdemjegye nem a 4., de a 8. osz
tályú bizonyítványból veendő. Az irodalmi tárgyból az érdemjegy az
érettségi bizonyítványba így vezetendő be: «Görög nyelv helyett válasz
tott irodalmi tantárgy».
4.
(A 38. 1. 4. pontja mögött illetőleg a 60. 1. 2. pontja után áll
jon) : 1870. aug. 26-án 14,125. sz. a. min. r. szerint «ki igazolatlanul
habár szakadozottan is, annyi órát mulaszt, a mennyi a heti órák öszszege, a tanintézetből kilépettnek tekintetik. De az ily tanuló felvételi
vizsgálat alapján ismét felvehető a rendes tanulók sorába. Felvételi
vizsgálatáért azonban a magánvizsgálatok díját köteles fizetni.»
1869. május 14-én 8227. sz. r. —l. a 37. sz. r. — 5. pontja értel
mében «minthogy a felvételi vizsgálatokat a tanintézet leginkább saját
érdekeinek megóvása végett köteles tartani, azokért a vizsgálatok idejére
való tekintet nélkül díj nem fizettetik. » Még mielőtt e r. tudomásom
lett volna, magam is ezt állítottam a 38. 1. 5. pontjában.
Az 1870. aug. 26-án 14,125. sz. r. szószerint így hangzik :
«Előfordult azon eset, hogy egy gymnasiumi tanuló iskolai mualsztásait hamis orvosi bizonyítványnyal akarta igazolni s megtudván,
hogy az osztálytanár a hamisítás nyomára jött, kimaradt az iskolából
és magántanulóvá lett. Az ügyrendtartás 85-ik §-a szerint az intézet
elhagyása által egy tanuló sem vonhatja ki magát a reája szabálysze
rűen kiszabott büntetés alól ; mivel azonban oly tanulóra, ki a bűn
elkövetése után az iskolából azonnal kimarad, büntetést szabni nem
lehet, mivel az illető tanuló ki nem hallgattatott, kérdés tétetett : mily
eljárás követendő ily esetekben, nehogy a magántanulói minőség menhelylyé váljék a kihágást elkövetett tanulók részére.
Az ügyrendtartás fentebbi §-ának félreismerhetetlen iránya és
czélja az, hogy a tanulók által elkövetett semminemű oly tettek, melyek
fenyítés alá esnek, büntetlenül ne maradjanak. — Az által, hogy a
tanuló, mielőtt a büntetés reája kiszabatott, az intézetet elhagyta, sem a
tanári testületnek nem szűnik meg joga s kötelezettsége a fenyítő sza
bályszerű eljárás teljesítésére nézve, sem pedig a tanuló nem vonhatja
ki magát az illető intézet hatósága s a törvényszabta büntetés alól, vala
mint tehát ily esetekben is az illető tanártestület, ha szükséges, más
intézet és hatóságok közreműködése mellett is fegyelmi eljárást foga
natba venni és határozatilag befejezni tartozik, úgy másrészt ily tanulók,
míg a tanárszék előtt magukat nem igazolták, vagy a fentebbiek szerint
kiszabott büntetést ki nem állották, sem magánvizsgálatra, sem pedig, a
mennyiben ismét a rendes tanulók közé lépni óhajtanak, felvéti vizsgá
latra nem bocsáthatók, minek eszközölhetése és ellenőrizhetése végett
ily tanulók nevei a többi tanintézetekkel leendő közlés végett, esetrölesetre feljelentendők. A fegyelmi szabályok 19. §-a szerint azon tanuló,
ki igazolatlanul, habár szakadozottan is, annyi órát mulaszt, a mennyi a
heti órák összege, a tanintézetekből kilépettnek nyilváníttatik. Ezen
intézkedés nem gátolja azt, hogy ily tanuló felvételi vizsgálat alapján
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ismét a rendes tanulók sorába felvétessék. Minthogy azonban ez esetben
a tanulók hanyagsága a felvételi vizsgálat folytán, a tanároknak okoz
rendkívüli munkát, melyet nem annyiraaz intézet, mint az illető tanuló
érdeke idéz elő, hogy egyrészt a szülők fiaikat az iskola szorgalmas láto
gatására szorítsák, másrészt pedig a tanárok az ilyen hanyag tanulókra
fordított rendkívüli fáradságukért kármentesíttessenek, felhatalmaztatik
a tanártestület, hogy ily esetekben a felvéti vizsgálatokért az ügyrend
tartás 41. §-ában magánvizsgálatokért engedélyezett dijakat szedhesse.
A most említett díjakra az ügyrendtartás a 41. §-ában azt határozta :
hogy a magánvizsgálatokért minden osztályból 20 frtnyi díj fizetendő, s
ha az alsóbb osztályok mellőzésével mindjárt valamelyik felsőbb osztály
ból tétetik le a vizsgálat, az egy osztálybeli vizsgálatért járó 20 írton
felül mindegyik tantál-gyért, mely az előbbi osztályokban akár szakilag,
akár minőségileg befejeztetett, s melyre a 37-ik §. szerint a vizsgálat ki
terjesztendő, külön négy-négy forintnyi díj fizetendő. Ezen utóbbi tan
tárgyak a szerint, a mint a vizsgálat egy vagy másik osztályból tartutik,
változván, oly szabályzatot, mely a tantárgyakat részletesen kijelölte és
minden osztálybeli vizgálatra egyaránt alkalmazható legyen, a 37. §-ban
foglalt általános elvi meghatározáson kívül megállapítani nem lehet.
Hogy még, a megfelelőleg azon előterjesztett kérelemnek, miszerint
azon tantárgyak, melyekre az idézett §. szerint az illető osztály tanul
mányain kívül a vizsgálat kiterjesztendő és melyekért ennélfogva a
tanárok a 20 frton felül megállapított 4 —4 frtnyi díjt követelhetik — a
lehetőségig, részletesen kijelöltessenek s ez által mind az ily vizsgálatok
módosítására, mind az ettől feltételezett díjakra nézve lehető egyformaeljárás eszközöltessék, fentebb érvényesített indokokból szükségesnek
találá a m. minisztérium egy bizonyos osztályból teendő magánvizsgá
latot például felvenni, s ehez képest részletesen kijelölni azon tantár
gyakat, melyekre a 37. §. határozatához képest az osztály tanulmányai
közé szorosan tartozó tantárgyakon kívül, a vizsgálat kiterjesztendő s
melyekért ennélfogva a tanárok a meghatározott külön díj követelésére
jogosítvák.
A felhozott példa elégséges irányul szolgálhat a többi
osztályokból tartandó hasonló vizsgálatok körüli eljárásnál s a 37. §.
azon elvi meghatározásának kellő értelmezésére nézve, mely szerint a
vizsgálat mind azon tantárgyakra kiterjesztendő, melyek a megelőző
osztályokban akár szakilag, akár pedig minőségileg befejeztettek. Ezen
elvi meghatározáshoz képest például véve fel, hogy a magántanuló, ki a
megelőzött osztályból nem tett vizsgálatot, egyszerre a VII. osztályból
kiván vizsgálatot tenni, ez osztályba a szorosan tartozó tanulmányokon
kívül ki lesz terjesztendő : a számtanra közönséges számokkal, a politi
kai, mennyiségtani és természettani földrajzra, az utóbbiakra, mint az
V. és VI. osztály külön tantárgyaira, mindegyik külön-külön tantárgy
nak tekintetvén, továbbá a természetrajzra és a magyarok történetére, a
mint az utóbbi a IV. osztályban előadatik, és ezen tantárgyakért követeltethetik a külön-külön 4 frton megállapított díj. A többi tantárgyak
olyanok lévén, melyekből az előzetes ismeretek birtoka, a VII. osztály
hasonnemű tantárgyaiból tartandó vizsgálatnál kideríthető, ezekre külön
vizsgálat ki nem terjesztetik, szükséges tájékozásul még csak azt jegyez
vén meg, hogy a fentebbiek szerint nem csak a számtan közönséges
számokkal és betűszámokkal, azon kívül a világ és a magyar történelem,
hanem a természettan és vegytan oly tantárgyaknak tekintendők,
Magyar Ptüdogogia. III. 9.
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melyek, a mennyiben az osztály vizsgálatánál elő nem fordulnak, elkü
lönítve külön vizsgálat tárgyát képezik.
Előfordult továbbá azon eset, hogy bizonyos magántanuló helyett
annak nőve alatt más tette le a vizsgálatot. Ily visszaélések meggátlása
végett utasítom az igazgatóságot, hogy a magántanulók személyi ugyan
azonosságáról magának biztos tudomást szerezzen és addig oly magán
tanulókat, kiket személyesen nem ismer, vizsgálat alá ne vegyen vagy a
bizonyítványt részükre ki ne szolgáltassa.
Minthogy végre a tandíj alól szegénységük miatt felmentett ta
nulók is találkoztak, kik elhagyva a nyilvános iskolai látogatást, magán
tanulásra adták magukat, holott a magántanulás csak oly tanulóknál
vezethet eredményre, kiknek vagyoni állása engedi, hogy kellőleg képe
sített magántanitókat tarthatnak és a kivánt taneszközöket megszerez
hetik, tudatom az igazgatósággal, miszerint a tandíj fizetése alól fel
mentett nyilvános tanulók, ha magántanulókká lesznek, rendszerint a
tandíjmentességet elvesztik és csak a tandíj előlege^ befizetése után
bocsáthatók a vizsgálatra, ha csak a részbeni külön folyamodványukra
magántanulói minőségükre vonatkozólag is az illető hatóság által ez
alól fel nem mentettek. »
E rendelet kevésbbé ismeretes. Nyomtatott kézi könyveinkben
nincs is meg. (Az Egy. Közokt. Szemle 1893. nov. számában ismer
tettem először.) Felemlítésre méltó már azért is, mert alapul szolgált
úgy a r. mint az új Rendtartás amaz intézkedésének,* hogy t. i. a ki
igazolatlanul, habár nem egy folytában is, annyi órát mulaszt, a mennyi
a heti órák száma, az intézetből kimaradottnak tekintendő. — A hivat
koztam rendelet az időről, melyen belül ily felvételi' vizsgálat foganato
sítható, nem tesz említést. Külön erre vonatkozó intézkedés egyáltalán
nem történt. Felmerülő esetben hát mit tegyünk ? Legfeljebb a R.
2. §-ának 2. pontjára utalhatunk, melynek 1. része rendeli, hogy azoknak,
kik a tanév első hónapja után lépnek az intézetbe, az addig végzett tan
anyagból vizsgálatot kell kiállaniok ; (természetesen, ez csak felvételi
vizsgálat lehet !) a második része pedig kimondja, hogy a felvételre egy
hétnél később jelentkezőket az igazgatóság utján benyújtott folyamod
ványra a tanév első két havában a főigazgató, azon túl a vall. és közokt
miniszter engedheti meg. A mennyiben a szóban forgó felvételi vizsgálat
idejét illetőleg a R. ez intézkedései értelmében akarnánk eljárni, véle
ményem szerint azt kell kimondanunk, hogy két hónapon belül főigaz
gatói engedélylyel, azon túl miniszteri engedély alapján lehet letenni az
ily felvételi vizsgálatot. Ám mást mutat az érem másik oldala, a tanul
mányi szempont. Más-más elbírálás alá esik a dolog, ha a kimaradás
az I. évharmadban vagy a П.-ban, illetőleg a tanév vége felé történik.
Ez utóbbi esetben véleményem szerint nem volna megengedhető a fel
vételi vizsgálat. Május utolsó hetében ugyanis általános ismétlések
vannak. A tanév összes munkájának gyümölcse akkor érik meg. Rend
szerezés, betetőzés történik. A tananyagot a legkülönbözőbb szempontok
szerint s a tanulók önmunkásságának lehető érvényesítésével ekkor dol
gozzuk fel. Következnek az évvégi vizsgálatok. Ezek előtt valakivel fel
vételi vizsgálatot tétetni, igazában nem indokolt. Az ilyenek tehát ren
des magánvizsgálatra volnának utasitandók. [Persze : az is rendelettel
volna eldöntendő, hogy az ilyetén tanulók tehetnek-e már a tanév végén,
vagy csak a következőnek elején magánvizsgálatot. Ha pedig tehetnek — a
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mint hogy tehetnek, ha felvételi vizsgálatra jogosultak, — elégséges-e a
R. 45. §. 1. pontja által kivánt elöleges bejelentés az igazgatónál. S az
az elöleges bejelentés mikor történjék : közvetetlenül a vizsgálat előtt,
vagy jóval előbb ; szeméi//es megjelenés alakjában vagy irásbelilea ! Ezek
mind apró dolgoknak látszanak ; a szabatos és egyöntetű elintézés szem
pontjából azonban súlyt kell vetni rajok. Ugyanitt felemlítem, hogy a
Rendtartásnak a magánvizsgálatokra vonatkozó két rendbeli intézkedé
sét, t. i. a 45. §. 1. pontját — «a közvetlenül lefolyt tanévet hol és mily
rendszcrii tanulmányozással töltötték» és a 46. §-t — «a magántanulók
vizsgálatai csak a kijelölt időben s lehetőleg a tankerületi főigazgató
közbenjárásával tartandók meg» hivatalos magyaréizattal kellene el
látni. Én könyvecskémben magyaráztam mind a két kifejezést. A főigaz
gatói közbenjárást azonban Kemény kartárs ur másként értelmezi és pe
dig úgy, hogy a főigazgató lehetőleg jelen is legyen. (M. P. 201. 1. 1. p.
végén.) Ez csak akkor történhetnék meg, ha a magánvizsgálatokat mindet
a főigazgató székhelyén, az ottani középiskolai tanártestület tartaná ;
egyébként csak a főigazgatói székhelyen lévő intézetekben. Ez utóbbi
esetben — ha tanévkezdetről van szó, — mikor rendszerint otthon van
a főigazgató — nincs nehézség. Minden más esetben azonban kivihetet
len volna. A tanév végén ugyanis a főigazgatók a tankerületben — sőt
mint kormánybiztosok sokszor az ország másik végén — az érettségi
vizsgálatokon elnökölnek : tehát egyes intézetek magánvizsgálatain nem
vehetnek részt ; nem még oly esetben sem, ha véletlenül ugyanakkor és
ugyanott magánvizsgálat tartatnék is ; mert idejöket az érettségi vizs
gálat teljesen igénybe veszi. Különben az érettségi vizsgálat tartama
alatt magánvizsgálatot nem is volna helyes kitűzni. — Tüzetesen meg
kellene állapítani a magánvizsgálatok idejét is. A R. a 45. §. 1. p.-ban
csak ennyit mond: «az e czélra megállapított időben», a 46. §-ban
pedig: «a kijeit időben». Melyik az a megállapított vagy kijelölt idő?
Az-e, a melyet az igazgatóság a testülettel egyetértőleg s a viszonyok
szemmeltartásával kijelöl ; az-e, a mit esetleg körülményeinek — avagy
kényelmének ! — megfelelőleg kitűz ; az-e, a melyet a fensőbb tanható
ság kijelöl vagy végül az-e, a mi az illető tanulóra, esetleg hozzátarto
zóira legelőnyösebb ? Én a magyarázataim közben a magánvizsgálatok
rendes idejéül a tanév végét említem és csak kivételes esetekben a követ
kezőnek kezdetét. De ez álláspontom támogatására csupán a felterjesz
tési táblázat illető pontjait hozhatom fel, ámbátor ez elég is. Mert ha
egyszer jelentést kell tenni október 10 ig «a múlt tanév végén s az újnak
elején tett magánvizsgálatokról», ebből határozottan következtethető,
hogy a magánvizsgálatok a tanév végén, illetőleg a tanév kezdetén tar
tandók. Az utóbbi esetben,
bár a R. 2. §-a a tanév megkezdése előtt
aug. utolsó napjaira csupán a felvételi, a javító és pótló vizsgálatok tar
tását rendeli, — nyilvánvaló, hogy a magánvizsgálatokat is e napokon
mint a beiratásokat megelőző időben tartsuk ; a tanév végére vonatkozó
lag azonban kimondandó volna, hogy vájjon a vizsgálatok közt-e bár
mikor, vagy csak a vizsgálatok befejezése után tarthatók. A tanév I. és
II. évharmadára vonatkozólag tanulmányi és fegyelmezési indokokból
egy hónapnál hosszabb időre terjedő elmaradás eseteiben nem tartanám
czélirémyosnak a felvételi vizsgálatnak még min. végzéssel való engedé
lyezését sem. Mert eltekintve attól, hogy az igazolatlan óramulasztás
miatt kilépettnek tekintett tanulók legtöbbször vagy saját magok vagy
32*
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hozzátartozóik hibái folytán kénytelenek az intézettó'l megválni s így
különösebb előnyök élvezésére bizony nem érdemesek ; eltekintve attól
is, hogy az így kilépettnek tekintett tanulók újból való felvétele
kivált, ha sűrűn fordulna elő — az illető osztálytársak fegyelmi állapo
tára épen nem gyakorolhat épületes befolyást : -— azért is én a szóban
forgó rendeletet azzal egészíteném ki, hogy felvételi vizsgálatnak csak
akkor van helye, ha utólag igazoltatik, hogy a mulasztás nem a tanuló
szántszándékos hibájából történt, mely esetben a pædagogiai káros
visszahatástól az osztálytársak meg volnának kiméivé ; — főleg arra való
tekintettel, hogy az így kimaradottnak tekintett tanulónak úgy szólván
teljes lehetetlenség tanulmányait otthon sikeresen folytatnia, részben a
szükséges taneszközök hiánya folytán és mert sebtiben bizony házi
tanítót sem lehet akárhonnan előteremteni ; továbbá, mivel ha csak 2—
3 ily eset fordulna elő egy osztályban, még Pa az illetők a felvételi vizs
gálatot ki is állanák, ha hosszabb időn át nem látogatták a rendes taní
tást, hátramaradásuk az osztály általános haladását leszorítaná és bizo
nyára a tanítás rendes és eredményes folyását is befolyásolná ; s végül
mert a kilépettség beállása után számított 1 hónap alatt módjában van
a szülőnek gyermeke sorsa felől határozni : egyáltalában nem indokolt a
E. idéztem 2. §-ának a fenforgó esetre való alkalmazása, hanem fontos
pæd. és didakt. indokok sürgetik, hogy az ily en tanuló is rendéit magán
vizsgálat letevésére utasittassók. Ez intézkedés nagyon javára szolgálna a
R. 45. §. 5. pontjának, mely «a tanítás lehető legnagyobb eredményének
biztosítása czéljából» a szülővilágtól kívánja, hogy a mulasztásoknak
lehetőleg elejét vegye. — Mindez elmefuttatás azonban egyéni. A kérdés
pedig fontosabb mint sem első pillanatra látszik. Hiszen a R. többrend
beli intézkedésével meg pæd. és didakt. szempontokkal is kapcsolatos.
Azért czélszcrü volna e kérdést elvi jelentőségű rendelettel eldönteni.
A minthogy csak akkor lesz szabatos, egyöntetű és biztos középiskolai
administration!*, ha lehetőleg a legkülönbözőbb esetekre — természetesen
pæd. álláspontból kifolyó •— min. rendelkezések adatnak ki. Mert ha
egyes sajátos ügyekben intézkedő rendeleteket kell nem mindig teljesen
analog esetre alkalmaznunk vagy pedig a felmerült más casusok elinté
zéséül kiadott rendelkezések magyarázása alapján vagyunk kénytelenek
felmerülő ügyeket elintézni ; mindkét esetben az elintézés nagyon
magán viselheti az egyéni felfogás jellegét, s nincs meg a teljes bizo
nyosság arra nézve, hogy helyesen és úgy jártunk-e el saját hatáskö
rünkben, mely a fensőbb, illetőleg a legfőbb tanügyi hatóság helyeslését
feltétlenül remélheti. Mind ez, az egyes külön esetekre vonatkozó és
határozottan és félreismorhetetlenül intézkedő rendeletekkel szemben
be nem következhetik ; a tévedés vagy csak az akaratlan félremagyarázás
is kizárt dolog. Én már az Egyetemes Közokt. Szemle 1893. nov. számában
is sürgettem, hogy a felmerülő legkülönfélébb eseteket vagy a szaksajtó
ban kellene megbeszélni vagy hivatalos utón elintéztetni, s hogy égető
szükség van egy biztos tájékozást nyújtó admin, segédkönyv kiadására.
Az is mindenesetre nagyon életre való eszme, a mit Kemény kartárs ur
ajánlott az ápr. számban (192. 1. 4. p.), hogy t. i. az osztrák Marenzelleréhez hasonló magyar rendeletgyűjteményt kellene készíttetni. Magam,
részéről legalább annyit mindenesetre szükségesnek tartok, hogy a
Rendtartásnak hivatalos magyarázattal ellátott, kiegészített kiadáséit
bocsássa a tanügyi kormány a tanárok rendelkezésére. Ebben aztán az
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■összeegyeztetett rendel,etek mind helyet találjanak. Pedig mennyi helyes
intézkedés történt 1867 óta; csak fel kell kutatni az irattárakban!
A felvételi vizsgálatok módját is szóvá kell tennem. Kemény kartárs ur szerint az iskolai év első hónapja után belépő tanulók felvételi
vizsgálata rövid utón az osztályban я a tanórák alatt cszközlendö. (M. P.
199. 1. 5. p.) Ez czélszerüségből mindenesetre helyes, szerintem azon
ban csak oly értelmezéssel, hogy az «első hónap után» kifejezés alatt
csupán október havát (annak is főleg első pár napját) értjük. Mert ha
p. o. min. engedélylyel (R. 2. §.) valaki a harmadik hó végén, esetleg az
I, évharmad vége felé jelentkezik felvételi vizsgálatra az addig végzett
tananyagból, az ilyetén tanulót csak külön tartott tüzetes felv. vizsgálat
nak és nem rövid utón eszközlöttnek lehet felfogásom szerint alávetni.
Sőt a magam részéről még akkor is, ha e kifejezés alatt : «az első hónap
után» csupán a szeptemberre közvetetleniil következő időt értjük,
[pedig a R. ez intézkedését én egyszerűen úgy értelmezem, hogy a ki
szeptemberben vétetik fel utólagosan, bár főig. engedélylyel (R. 2. §.
1. p. 2. r.) annak felv. vizsgát a végzett tananyagból nem kell tenni; a
ki ellenben szeptember után, ha 1—2 nappal később akar beiratkozni,
felvételi vizsgálatnak van helye,] a külön tartott felv. vizsgálat eszméjét
helyeslem ; mivel úgyis minden rendes elméleti tantárgyból kérdezni
kell (kiki a maga tárgyából t. i.), és így több tanár jelenléte szükséges
(különösen a felsőbb osztályokban!). Sőt a R. 8. §-a határozottan kivánja,
hogy az elnökön (vagy helyettesén) kívül legalább két vizsgáló tanár
legyen jelen állandóan a felv. vizsgálaton. Számba veendő az is, hogy a
felv. vizsgálatokról jelentést kell tenni a főig.-hoz, nemkülönben [ide
alkalmazva a R. 45. §. 3. pontját, mely a magánvizsgálatokról jegyző
könyvek felterjesztését rendeli,] a jegyzőkönyv is felküldendő a felv.
vizsgálatokról. [Mi legalább így járunk el.] Vegyük még ezekhez azt,
hogy a felv. vizsgálaton nyert eredményjegy alapján tandíjmentességért,
esetleg ösztöndíjért akar folyamodni valaki. [Ily eset is előállhat. P. o.
valaki az elemi iskola III. osztályát végezte. Felvételi vizsgálat alapján
akar beiratkozni az I. osztályba. Betegsége meggátolja a jelentkezésben.
Október közepén azonban beállít. Kettős felv. vizsgát áll ki : egyiket,
hogy a R. 5. §-ának eleget tegyen, t. i. hogy pótolja a népiskola IV.
osztályának sikerrel végzéséről szóló bizonyítvány hiányát ; a másik fel
vételi vizsgálatnak pedig a R. 2. §. 2. pontja értelmében vetjük alá, mert
a tanév első hónapja után jelentkezett felvételre.] Ez okokon a bármi
nőm,ü felv. vizsgálatokat czélszerü külön tartani, a mint a R. 8. § a is
kivánja. [Megjegyzem itt, hogy a R. 5. §-ának ama kitételéből, hogy a
középiskola 1. osztályába csak azok vehetők fel, a kik a népiskola négy
alsó osztály át jó sikerrel végezték»; először is a «jó » jelzőt elkellene
hagyatni, mert nem a siker érdemjegyfokozati jellegéről kell itt szónak
lennie, hogy t. i. jelesen, jól vagy elégségesen végezte-e valaki a nép
iskola negyedik osztályát ; hanem arról, hogy átment-e vagy nem ! Meg
változtatandó továbbá a «négy alsó osztály» kifejezés. Ha valaki szó
szerint értelmezné e §-t, úgy előkérhetné a népiskolai I., 2., 3. és 4.
osztályairól szóló bizonyítványokat mindet! sőt, ha valamelyik bizonyít
vány csak elégséges általános előmenetelt tüntetne elő, kifogásokat is
lehetne támasztani. Igaz, hogy magától értetődik - s e felfogást a gya
korlat is megizmosította, — hogy itt csak a negyedik osztályról szóló
bizonyítvány szerepel — hiszen a népiskolában is minden osztályról
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külön adnak bizonyítványt, — s hogy csak arról kell meggyőződést sze
rezni, hogy nem bukott-e meg az illető tanuló ! Mégis a törvény s a R.
intézkedéseihez ne férhessen a kételynek még az árnyéka sem, annál
kevésbé a szőrszálhasogatónak önkényes elmagyarázgatása.]
5. (A 42. 1. 3. pontja után.) 1893. aug. 22-én 39,142. sz. a. min. r.
szerint a tandíjmentesség elnyerése tárgyában benyújtott folyamodvá
nyok beadásának ideje szept. 15-ike és febr. 15-ike. A tanártestületnek
azonnal tárgyalnia kell a kérvényeket s azután hamarosan felterjeszteni.
A tandíj lefizetése évenként négyszer történhetik : október 15-ike körül,
deczember 1-je körül és május 1-je körül. A tandíjmentességet elvesztők
kimutatásának határnapja január 15-ike és julius 15-ike. A tandíjszám
adásokat deczember 31-ig, illetőleg május 31-ig kell felterjeszteni.
6. (Az 50.1. 1. pontja végére :) «А tandíjmentességet élvező nyil
vános tanulók, ha magántanulókká lesznek, csak a tandíj előleges lefize
tése után bocsáthatók vizsgálatra, ha csak e részbeni külön folyamod
ványukra magántanulói minőségükre is az illető hatóság által fel 7%em
mentettek. * [A rendelet száma és kelte meg van a könyvben.]
E rendelet alapján a tandíjmentességet élvező, de magántanulóvá
lett nyilv. növendék tandíjmentességének meghagyásáért folyamodhatik.
(Folytatjuk.)
(Trsztena.)
D obtsák G yula..

A DEBRECZENI TANSZERKIÁLLÍTÁS ÉS A LEMBERGI ORSZ. KIÁLLÍTÁS TANÜGYI CSOPORTJA.*
A tanszerkiállításnak mai napság sokkal nagyobb fontossága van,
mint régente. A tanítás anyaga napról-napra felhalmozódik, a tudomány
és a társadalom egyaránt fokozódó igényekkel lépnek fel az iskola iránt
s e mellett a testi nevelés mindinkább több figyelmet követel. A nép
iskolától erősebb alapvetést kívánunk és a lakosság minden rétegére
kiterjesztését hazánk vitális érdekének tartjuk. A középiskolától oly
behatóbb tudományos képzést követelünk, mely felvezesse a tanulót arra
a magaslatra, melyből az egyes főbb tudományos és társadalmi törek
vésekre kilátása nyíljon. Az ipari szakiskolától fejlettebb műízlést és az
iskolától általában a megélhetés nehezedő gondjaival szemben erősebb
edzést kívánunk, mint eleddig. Hogy minden iskolánál e jelzett czélokat
elérhessük, első sorban arról kell gondoskodnunk, hogy a sok tudás és
képesség fel ne emészsze a tanuló tiszta és világos látását, hogy szelleme
ma se terheltessék meg sokkal erősebben, mint a régi, sokkal kevesebb
* J e le n té s té te l a v a llá s - é s k ö z o k t. m i n i s z t e r ú r h o z .
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igényt kielégítő iskolában, nehogy elveszítse szellemi képességeinek ter
mészetes erejét.
Ehhez szükségesnek mutatkozik a tanítás anyagának pontos, lelkiösmeretes megválasztása mellett a methodusok olyatén módon való
javítása, hogy a tanuló szellemi képességei a lehető legtermészetesebb
módon vétessenek igénybe : a mit láthat, hallhat és tapinthat, azt első
sorban tényleg érzékei által ismerje meg és ha magának érzékei által
világos és tiszta képet alkothat, akkor mesterséges körülírásokkal, elvont
jellemzésekkel ne terheljük túlságosan szellemét. Ezek az elemi követe
lések azok, a melyek miatt mai napság a tanszereknek sokkal nagyobb
fontosságot tulajdonítunk, mint régente. A tanítás methodusának javítása
igen szoros kapcsolatban van a tanszerek helyes és körültekintő meg
választásával.
A tanszerek kérdése még mindig a tanítás egyik legfontosabb, de
egyúttal legnehezebb kérdése is. Minő eszközöket használjunk az egyes
tárgyak tanításánál, mit és mennyit kell szemléltetnünk, hogy az ismeret
szilárd konkrét alapjait megvessük, a nélkül, hogy tulterhelnők a tanuló
phantasiáját és a nélkül, hogy az értelem önálló működését meggátolnék?
Hogyan kell a szemléltető eszközöket használnunk, hogy azok ne válja
nak túlterhelővé, hanem tényleg az oktatást megkönnyítsék, konkrétebbé
és biztosabbá tegyék ? Mindezek oly kérdések, a melyek mellett hazánk
ban még az a másik, igen fontos kérdés is tekintetbe jön, hogy mi módon
gondoskodjunk tanszeriparunk fokozatos megteremtéséről, a létező ágak
fejlesztéséről és iparosainkban és tanítóinkban szunnyadó egészséges
eszmék megvalósításáról, a nélkül, hogy a tudományos igényeket redu
kálnunk kellene ?
A tanszerkiállításoknak mai napság ezekre a kérdésekre kellene
válaszolniok. Ha a jelzett kérdésekre, vagy azoknak csak egy részére is
válaszolnak, akkor nemcsak a mai állapot feltüntetésével, az elért ered
mények bemutatásával tájékoztatják a tanítással foglalkozó és a tanítás
iránt érdeklődő közönséget, hanem egyúttal a tanítás methodusának
rationalis irányban való fejlesztésével is előbbre viszik az oktatás ügyét.
Hogy a tanszerkiállítások e magasabb rendeltetésüket tényleg tel
jesíthessék, szükséges, hogy azt szakférfiak tervszerűen, az oktatás igé
nyeinek figyelembe vételével készítsék elő, ne pedig olyan tárgyakat hal
mozzanak fel benne, a melyek véletlenül összekerültek, vagy amelyek az.
előre megállapított tervnek csak egyes, össze nem függő, szerves egészet
nem alkotó részeit képezik.
Hiszen újabban minden kiállítás ily irányban alakult át. Kégent&
a kiállítások nem voltak egyebek, mint óriási dimensiójú helyi, országos,
vagy világvásárok. Megjelentek itt az iparosok az ő versenytárgyaikkal,
hogy megnyerjék a szakértők elismerését, melylyel, mint valami diplo
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mával, melynek becsét és értékét a szakértők tekintélye szabta meg,
világgá bocsássák árúikat. De csakhamar átalakultak a kiállítások oly
módon, hogy azok moh; már az érdeklődő közönség és iparosok rend
szeres oktatására szolgálnak. Az utolsó párizsi kiállítás már történeti
egymásutánban tünteti fel nehány iparág fejlődését és rendszeresen
összeállítja az egyes iparágak eszközeinek és termékeinek gyűjteményét.
Míg tehát egyrészt a történeti continuitással az iparosok és a nagyközön
ség érdeklődését is felkelti az illető iparág fejlődése iránt és útmutatást
nyújt ez által magára a tovább fejlődésre nézve, addig másrészt bizonyos
normális eszköz-gyűjteményt állít egybe, a melyből megismerjük az
illető iparág teljes működését és mint minden ismerettel, ezzel is a nagyközönség érdeklődését, vonzalmát és becsülését kelti fel az illető iparág
iránt. De egyúttal a közönségesen elterjedt eszközök mellett ott vannak
az újítók kiválóbb eszközei, melyek az illető iparág mai állapota mellett
a haladás feltételei gyanánt jelennek meg. így alakultak át a régi kiállí
tások a nagyközönséget oktató, látókörét tágító és ipari képességeit intensivebben fejlesztő intézményekké, melyek időről-időre szükségesek, mert
az ipari szakoktatás kiegészítő részét alkotják.
így fogva fel a kiállítások szerepét az ipar fejlesztése keretében,
belátható, hogy a tanszerkiállításoknak sem az a rendeltetésük, a mi
régente volt, hogy a tanszerkészítők mindent felhalmozzanak, a mit ők
szükségesnek és czólszerűnek vélnek, hanem leginkább az, hogy e kiállí
tások szolgálatába álljanak a tanításnak, bemutassák a tanítás eredmé
nyei mellett azokat a normális eszközöket, a melyek a tanításhoz okvet
lenül szükségesek és bemutassák azokat az új eszközöket, melyek a régiek
mellett a tanítás terén haladást mutatnak és ez úton a tanítás methodusának jellemzésére és javítására törekedvén, a tanítási utasításoknak
kiegészítő, praktikus részévé válnak.I.
I. A debreczeni kiállítás.
A debreczeni kiállítás ismertetését a kiállított tárgyak egy részé
nek ismertetésével kezdem. Első sorban azokról az eszközökről szólok,
melyek majdnem minden kiállítás typikus tárgyai, melyre tanítóink közül
is igen sokan vesztegetik idejüket és erejüket: ezek a számoló gépek.
Szerény nézetem szerint a legjobb számoló gép az ember 10 ujja és
a tábla, meg a kréta. Addig, míg ez a felfogás tanítóink körében el nem
terjed, messze leszünk a rationalis számtan-tanítástól. Mégis, kötelessé
gemnek tartom, hogy a debreczeni kiállításon volt számoló gépek közül
egyikről, másikról nehány szót szóljak.
A tanszermúzeumban levő Troeltsch-íé\e számoló gépen piros
borongok jelzik a tízeseket és feketék az egyeseket. Ezt a rendszert, mely
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különben igen sok variatioban szerepel, alapjában elliibázottnak vélem.
Ha már szemléltetni akarjuk a tíz egység összefoglalásából eredő önálló
egységet : a tízest, akkor szemléltessük oly módon, hogy az illető szem
léltető tárgynak ne fictiv értéket tulajdonítsunk. Szemléltessük például
a 10 filléressel, amelynek bizonyos tekintetben tényleges értéke van,
melyről úgyis tudomást kell szereznie a gyermeknek. Nem tudom elkép
zelni, miért lásson a gyermek a piros korongon tizet, a feketén pedig
egyet ? Ha még nagyságban különböznének egymástól !
Az összes számoló gépek között, — ha már okvetlenül kell szá
moló gép — legjobb a legrégibb, közönséges 10x10 golyót tartalmazó,
a milyent nálunk is eleget gyártanak (pl. Feiwel Lipót budapesti gyára).
A törtek szemléltetésére sem kellene külön eszköz, elég ahhoz egy
alma meg egy kés, vagy pedig a tanító által könnyen elkészíthető ábra.
De ha mégis kivánnak ilyen eszközt, a kiállítottak közül csakis a Füzesi
Márton-félét (Likér, Gömörmegye) ajánlanám, mert ennek az az előnye
van, hogy a szemléltetést az által, hogy a nem használt részeket sötét
bádoglemezzel könnyű szerrel elfödheti, azokra a dolgokra irányíthatja,
a melyekre éppen szüksége van. A többi számoló gépekot, melyek a
kiállításon láthatók voltak s melyeket nem akarok névszerint elsorolni,
nemcsak, hogy nem tartom czélsz'erűeknek ; de határozottan veszélyes
nek Ítélem a számtani oktatásra nézve, mert a sok látnivaló összezavarja
a kis gyermeket, az egyszerű számfogalmakról hamis képet nyer és nem
szokja meg a vele született számoló gépnek, a 10 ujjának igénybe véte
lét. Kívánnám, hogy tanítóink ne vesztegessenek annyi időt és gondot a
számológépekre ; de tudom, hogy amíg kiállítások lesznek, addig új szá
moló gépekkel és furfangos gyorsszámoló methodusokkal mindig talál
kozunk.
Minden kiállításnál igen fontos szerepük van azoknak az eszközök
nek, melyeket egyes tanítók saját tanításukhoz kieszelnek, s elkészítenek.
Ezeken az eszközökön is látjuk az egyesek kiváló buzgóságát s azt a lan
kadatlan küzdelmet, melylyel a gyakorlati pædagogus a tanítás sikerének
biztosítása érdekében a tanuló szellemét és érdeklődését hatalmába akarja
keríteni.
A debreczeni kiállítás sem nélkülözte ez eszközöket ; de sajnálattal
említem, hogy ezek között igen sok czélszerűtlen és sokszor ízléstelen
eszköz volt. A Niedermayer-íé\e eszköz, mely a hold fényváltozásai
nak feltüntetésére volna hivatva, egészen hamis képet ad e fényváltozás
ról, s szemléltető eszközül való alkalmazása káros lehet. A holdat, mely
nek egyik fele fehér, másik fekete, belülről világítja meg és a fényválto
zásokat a gömbnek tengelye körül való elforgatásával idézi elő. Ha a
gyermek ez eszközből alkotja meg a valóság képét, egészen hamis, 8 a
helyes fogalmak fejlődését gátló képet nyer.
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A kiállított sok térkép és domború térkép közül is csak a Lévai/
Lajos tanító által igen primitiv eszközökkel készített és mégis elég csi
nos kivitelű domború-térképet tudnám dicsérettel említeni, a többi
részint azért mert ízléstelen, részint pedig azért, mert a régi német min
ták nyomán egy helyen tünteti fel a természet minden képzelhető jelen
ségét : a forrást, a tengert, a tűzhányót, a gletschert, a vasutat, az alag
utat, a bányát, a várost stb. a tanítás czéljaira nem tartanám alkalmas
nak. Az ilyen ideális és a valóságban lehetetlen combinatiók helyett
sokkal czélszerűbb a tényleges viszonyok másolása.
A szemléltető képek közül dicsérettel kell megemlékeznem a nagym.
Vallás- és közoktatásügyi Minisztérium megbízásából népiskolai és óvodai
használatra készült Dömötör- Cserépy-féle Magyar szemléltető képek
gyűjteményéről. Csak azt sajnáljuk, hogy e képek között nincsenek a
különféle mesterségeket feltüntetők és nem találunk olyan kisebb jele
neteket az életből, melyek alkalmúl szolgálnának kisebb leírások és
elbeszélések elmondására, miáltal a beszéd- és értelemgyakorlatokban jó
szolgálatot tennének. E táblák különben meglehetős drágák. 18 képért
27 forint igen sok.
Innen van, hogy miként ugyancsak e kiállítás óvodai csoportjá
ban láthattuk, még mindig a német Schreiber-féle óvodai szemléltető
képek gyűjteményét használják. Alig volna könnyebb dolog, mint
ilyen magyar tárgyú és magyar vonatkozású szemléltető képek össze
állítása. Sokszorosító iparunk elég fejlett, művészeink között is van
akárhány, akinek a kellő pædagogiai érzéke van. Jobbat, szebbet és majd
nem olyan olcsót készíthetnénk, mint a külföld és meg volna az az elő
nyünk, hogy képeinken magyar alakok, magyar viszonyok volnának !
A népiskolai tanítás egyéb eszközei leginkább egyes iskolák kiállí
tásában foglaltattak és látható volt, hogy vannak iskoláink, melyekben
nemcsak nehány egyszerű physikai, geographiai, természetrajzi és chemiai
tanítási eszköz van, hanem egyúttal, és ezt dicséretes dolognak tartom,
kisebb technológiai és árúgyüjtemény is, a legfontosabb ipari czikkek
készítésének feltüntetésére. De kénytelen vagyok megjegyezni, hogy
igen sok tanítási eszköz oly rossz állapotban van, hogy nyilván egyes
tanítóknak a kezelésben való járatlanságukra mutatnak. Czélszerű volna,
ha tanítóink nemcsak magukat az eszközöket ismernék meg, hanem meg
tanulnák a szertárak gondozásának módját is.
Hogy azonban az egyes iskolák által kiállított eszközöket minek
tekintse a látogató : oly normális gyüjteményeknek-e, melyek megszerzését
a kiállítást rendező szakbizottság ilyen alakban és csoportosításban kívá
natosnak tartja, vagy pedig csakis éppen az illető iskola sajátságos viszo
nyait feltüntető kiállításnak-e, az sehol sem volt feltüntetve. Normális
népiskolai gyűjteményül csakis a Calderoni czég kiállításában levő kis-
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Hcller-Kozocsa-féle gyűjtemény tekinthető, a mi nem meríti ki a nép
iskolai tanításhoz szükséges szemléltető eszközök összességét.
így tehát a népiskolai tanítási eszközök terén bár sok minden volt
összehordva a debreczeni kiállításban, mégsem mondhatnók a kiállítás
e részét oly tanulságosnak, hogy magát a tanítás ügyét előbbre vitte volna.
Éppen így áll a dolog az ipari oktatás ügyével. Ha valaki a hazai
ipari oktatást a debreczeni kiállítás szerint akarná megítélni, akkor tel
jesen hamis képet nyerne az állapotról ; mert valóban kétségbeejtő volna,
ha ilyen volna az ipari szakoktatás. Nem szólunk arról, hogy az ipari
szakoktatás felsőbb iskolái teljesen hiányoztak, tehát a voltaképeni szak
oktatás, az önálló ipari felfogás fejlesztésére hivatott iskolák sem eszkö
zeiket, sem eredményeiket nem mutatták be, hanem maguk a kisebb
ipari szakiskolák is oly productumokat állítottak ki, melyek között csak
itt-ott láthattunk valóban becses munkát, ellenben a nagy többség igen
selejtes munka volt. Mi nem kívánjuk, hogy a kiállításra kerülő tárgyak
különös előkészület eredményei legyenek, megelégszünk azzal, ha hét
köznapi munkában kerülnek oda, mert hiszen éppen a rendes állapotot,
a rendes eredményt és a közönséges eszközöket akarjuk látni ; de már az
ellen tiltakoznunk kell, hogy oly pongyolában kerüljenek a tárgyak egy
országos kiállításra, mint ez alkalommal. Valóban szégyelnünk kellett
volna magunkat, ha egy idegen szemlélő a kereskedelmi akadémia ud
varában levő helyiségbe tévedt volna.
Az ipari oktatás eszközei között nem láttunk egyebet, mint a pol
gári iskolákban, vagy a középiskolában használatos régi eszközöket és
ezek is nagyon sajnálatos állapotban voltak. Miért nem láthattunk olyan
tárgyakat, melyek a specialis ipari oktatással valami vonatkozásban let
tek volna ? Miért nincsen egyetlen egy bádogtárgy oly iskolában, a hol
bádogosokat tanítanak ? Miért nem állítják eléje azt a tárgyat, amelynek
hálózatát rajzoltatják vele ? Miért nincs a szűrszabókat tanító helyen
valamelyes árúgyüjtemény a gyapjú feldolgozására és a különféle szőrme
áruk bemutatására ? Miért nincsenek kész díszes rajzminták az agyag
ipariskolában és miért nincs ott az agyagföld és annak feldolgozására
vonatkozó gyűjtemény a különféle festékekkel együtt ? Miért nincs a
fafaragászati iskolában egy teljes fokozatos gyűjtemény, úgy mint azt
részben a slöjd tanítására vonatkozólag a tanszermúzeum kiállításában
láttuk ? és miért nincs itt a különböző fák ipari feldolgozását feltüntető
összeállítás? Mindezek és más megjegyzések abból az általános jellegű
észrevételből erednek, hogy ipariskoláink, illetőleg iparos tanonczaink
tanítására való iskoláinkban az eszközök megválasztásában nincsenek
tekintettel az illető iparág instructiv tanítására, a tanulónak éppen a
saját iparágában való látókörének olyatén módon való bővítésére, a mely
hez a szűk műhelyben nem juthat.
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Az ipari oktatás productumai között is elvétve talált a szemlélő
egy-egy szép tárgyat. A női kézimunka e tekintetben természetesen ki
vételt képez, valamint kivételek a virágkészítés terén bemutatott ered
mények és némely díszes fafaragászati tárgy, melyek a szemlélőt bámu
latba ejtik. De itt egyúttal nem hallgathatom el azt a nézetemet, hogy
a mennyire örülhetünk, ha specialis női kézimunka tanítására való
iskoláink a legművészibb tárgyakat állítják ki, oly szánalom tölt el
bennünket, mikor elemi iskolákban, vagy közönséges polgári iskolák
ban, a hol a kézimunka csakis épen a házi használatra való munkás
ság begyakorlására szolgáljon, a legművészibb kivitelű, időt és egészséget
rabló tárgyakat találunk. Igazán örvendetes volt látnunk, hogy a debreczeni iskolák közül egyik-másik valóban praktikusan fogta fel a női
kézimunka-tanítást.
Ha a debreczeni kiállítás iparoktatási csoportjára gondolunk, csak
azzal az egygyel vigasztalhatjuk magunkat, hogy nem, ilyen a hazai
iparoktatás, mert ha ilyen volna, akkor a jövő, különösen a kis ipar
fejlődésére igen szomorú volna. De egyúttal azt is láthatjuk, hogy ipar
iskoláinkban igen primitív felfogások uralkodnak, a legtöbbnél hiányzik
a pædagogiai tapintat és a helyes, a mindennapiság szűk határain, a
közönséges kis műhely látókörén túlmenő vezetés. Az oktatás nem alkal
mazkodik az illető iparághoz, holott a tanoncz abban él, és mást, a mi
avval összefüggésben nem áll, nehezen sajátíthat el oly módon, hogy
azután mégis ipari foglalkozásában értékesíthesse. Iparoktatásunk csak
úgy lesz áldásthozó, lm oly egyének vezetik, a kik az iparágat nagyon
jól ismerik, mindent úgy tanítanak, hogy elejétől fogva az illető ipar
ággal összefüggésben legyen és figyelemmel kisérik magának az iparnak
fejlődését is, hogy a legprimitívebb módon fokozatosan bevigyék a mű
helybe a tanonczok révén a haladást !
A kiállításnak legsikerültebb része a középiskolai kiállítás volt.
Középiskolai tanszerkészítőink közül a legkiválóbbak részt vettek a kiállí
táson és igen értékes gyűjteményeket mutattak be. Süss Nándor mecha
nikai tanműhelyéből az ismeretes physikai eszközök kerültek ki, a Calderoni czég pedig terjedelmes kiállításában iparkodott physikai normális
gyűjteményt bemutatni, Dr. Lendl Adolf műegyetemi magántanár és
præparator nagy feltűnést keltett kiállításával. Az állatok belső szerveit
mutató præparatumai, továbbá az állatok biológiai viszonyait feltüntető
készítményei, száraz præparatumai és az állatok fejlődését feltüntető
spirituspræparatumai, valamint az ez alkalommal először bemutatott fele
csontvázai, melyek felerészben a csontvázat és felerészben az állat belső
szerveit és külsejét mutatják, valóban méltán keltettek feltűnést. Ugyan
csak Dr. Lendl Adolf valamint Rosonovszky Frigyes budapesti intézeté
ből kikerült kitömött állatok is nagy haladást mutatnak a természetrajzi
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eszközök készítésében. Bégente a múzeumokban az állatokat mind majd
nem teljesen egyforma helyzetben mutatták be. Ha a változatosság
végett a helyzetet változtatták is, nem voltak tekintettel magának az
állatnak életviszonyaira. Új prseparatoraink minden egyes állatnál ipar
kodnak feltüntetni a specialis életviszonyokat, úgy hogy a tanuló már
az állat helyzetéből és környezetéből is következtethet annak életmód
jára. Maga a tömés módja is lényegesen elüt a régitől, a mennyiben az
állat alakja előbb turfából formáltatik, nem úgy mint régente, mikor a
kitömött állat alakja sokszor nem is felelt meg az élő állat alakjának.
Valóban büszkék lehetünk arra, hogy két ilyen jeles præparatorunk van,
s különösen, hogy Lendl Adolf præparatumaiban a zoológiái tudomány
mai állását hűen tünteti fel.
Kitömött állatokat találtunk még Kunszt Károly somorjai és Kilvády József breznóbányai tam'tók kiállításában. Ezek természetesen nem
voltak oly tanulságosak, mint az előbb említett kiállítók tárgyai, de
mégis örvendetes jelenség, hogy vannak tanítóink között is, akik állatok
gyűjtésével szakszerűen foglalkoznak. Nagy szolgálatot tesznek ezzel a
magyar fauna ismertetésének !
A természetrajzi tanítási eszközök sorában kell megemlékeznünk
Kalázdy nővérek művirágairól, melyek a botanikai tanításnál igen alkal
masak, mert eredeti nagyságban és hű utánzatban mutatják be a növé
nyeket, nem úgy mint a Brcndl-féle papirmaché minták, melyek a
növény belső szerveinek ismertetésére ugyan alkalmasak, de magukról a
növényekről nem adnak hű képet.
Igen dicséretesek a természetrajzi gyűjtemények között Themák
Kde temesvári áll. főroáliskolai tanár ásványgyüjteményei. Themák nor
mális ásványgyüjtöményeket állított össze a középiskolák, polgári iskolák
és elemi iskolák számára, még pedig csaknem kivétel nélkül magyaror
szági ásványokból. A középiskolai normális ásványgyüjteményhez még
oly kiválóbb ásványokat is csatolt, melyek a módosabb iskolák ásványgyűjteményeinek díszét alkothatnák. Az ásványgyüjteményeken kivül
még kiállított mesterséges kristályokat is, továbbá kristálytani model
leket és a legfontosabb fémek fajsúlyúnak meghatározására szolgáló szép
köbcentiméter nagyságú darabokat.
A természetrajzi gyűjtemények valóban tanulságosak voltak; de
az ásványtani gyűjteménytől eltekintve, a többi nem mondható normális
gyűjteménynek, csakis egyes kiválóbb tárgyak gyűjteményének.
A minő örvendetes azonban az a jelenség, hogy az említett
természetrajzi eszközeink majdnem' mindannyian hazai tanszerkészí
tőktől valók, oly sajnálatos, hogy a természetrajzi oktatáshoz szük
séges szemléltető képek, melyek pedig, különösen a kevésbbé módos
iskolák szempontjából igen fontosak, még nem készülnek itthonn. Pedig
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e tekintetben alig volna leküzdhetetlen akadály. Tudósaink között is van,
a ki maga is foglalkozik rajzolással, s mindenesetre igen megbízható
módon választanák ki az anyagot. Sokszorosító iparunk is annyira fej
lett, hogy e tekintetben sem volna nehézség és végre szükségletünk is
oly nagy, hogy nagyobb anyagi támogatást a kormány részéről nem is
kellene igénybe venni. Haszna pedig e vállalatnak igen nagy volna.
A szemléltető képek tárgyai a hazai oktatás menetéhez alkalmazkodná
nak, a hazai faunát és flórát behatóbban ismertetnék, a hazai bányá
szatra és kohászatra vonatkoznának és első sorban hazánknak természettudományi szempontból nevezetes vidékeit ismertetnék. Azt hiszem,
hogy ha e tekintetben a munka megindíttatik, már a millenniumi kiállí
táson egyes eredeti magyar természetrajzi szemléltető képekkel léphet
nénk fel, nem pedig a magyar felirattal ellátott külföldi képekkel,
melyek sem a hazai tanítás menetét, sem hazánknak a tanításnál nagy
sikerrel érvényesíthető gazdag természeti viszonyait nem veszik figye
lembe. Már azért is remélhetnénk nagyobb sikert, mert tudtunkkal töb
ben vannak középiskolai tanáraink között, a kik a saját használatukra
eddig is készítettek, vagy jobb tanítványaik által készíttettek illustratiókat.
A chemiai tanítás eszközeinek rendkívül tanulságos és méltán nagy
feltűnést keltő gyűjteményét láttuk Dr. Kiss Károly vezetése alatt álló
Üvegtechnikai intézet kiállításában. Eszközei a szakkörök előtt eléggé
ismeretesek és a debreczeni kiállítás minden szakértő látogatója csak
nagy elismeréssel nyilatkozhatott róluk.
A physikai és chemiai tanítási eszközök kiállítása még talán a leg
teljesebbnek mondható, de Süss Nándor mechanikai tanműhelyéből
kikerült ismeretes eszközökön kívül a Calderoni czég kiállításában lévő
más eszközök nagyobb ára külföldiek voltak. Az eszközök legnagyobb
része-ál talán osan ismeretes volt. Talán a látogatók egy része előtt isme
retlen lehetett a Barthel-íéle égő, mely oly helyen, a hol világító gáz
nincsen, jó szolgálatot tesz, mert borszeszlánggal állít elő Bunsen-íéle
lámpát, továbbá a Gulcher-íé\e hőelektrikus áramfejlesztő és talán az,
hogy az Ampère-féle kísérletekhez nem rézdrótból készült meneteket,
hanem aluminiumkereteket használ.
Megemlítem még, hogy az egri reáliskola physikai szemléltető
képek gyűjteményét is kiállította, melyek azonban nézetem szerint a
physikai tanításnál nem lehetnek előnyösek. A lapok legnagyobb része
ugyanis olyan ábrákat tartalmaz, melyeket a tanárnak magának kell
genetikusán a táblára rajzolnia s melyek különben minden physikai tan
könyvben megvannak.
A geographiai tanítás eszközei jórészt a IIölzel-Kogutovicz-íéle
intézetből kerülnek ki, mely eléggé nem dicsérhető buzgósággal iparko-
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dik a magyar térképeket a népiskolai és középiskolai tanításnak meg
felelő módon előállítani. De a geographiai tanítás egyéb segédeszközeit
valamelyes normális gyűjteményben, hiába kerestük. A Hölzel-féle táj
képek egyes vidékeket nem éppen művészi módon és nem is elég tanul
ságosan ábrázolnak. Annál dicséretesebb, hogy pl. a debreczeni tanító
képző intézet geographiai kiállításában a Divald-féle Tátrakópeket a
geographiai tanítás segédeszközéül használják. Ethnographien vonatko
zású képeket csak itt-ott találtunk, természetesen külföldi kiadásokban.
A debreczeni főgymnasium geographiai gyűjteményében azonban a törzs
fajok fából faragott színezett fejmodelljei voltak láthatók. Teljesen
hiányzott a geographiai anyag-gyűjtemény, mely a különböző vidékek
productumait ismertetné. Igaz, hogy ilyen gyűjtemény csak egy-két
középiskolában található, de éppen az a czélja a tanszerkiállításnak, hogy
mutassa be a tanítás terén mutatkozó modern törekvéseket. Nemcsak
telluriumot, glóbust és térképeket kell a geographiai tanításnál alkal
maznunk. Nem szabadna hiányozniok a domború térképeknek, nagyobb
városok térképeinek, továbbá egyes tájak művészi kivitelű, tanulságos
tájképeinek, a népélet főbb momentumait feltüntető képeknek és szük
séges volna az egyes országok főbb természeti viszonyainak, productióinak feltüntetése. Ez utóbbit már azért is kiválóan fontosnak véljük, mert
a geographiai tanítás úgyis szerves összefüggésben van a természetrajzi
tanítással és másrészt a legfontosabb, mindennapi élethez szükséges árúczikkek eredetének és feldolgozásának ismertetése legczélszerűbben a
geographiai tanítás keretében eszközölhető.
Újabban tudvalevőleg a történeti és philologiai tanítás szemlélte
tése körül történik a legtöbb. A debreczeni kiállítás e téren nem sokat
mutatott be, de nagy dicsérettel kell megemlékeznünk a budapesti I. kér.
tanítóképző intézet gypszöntő műhelyének tárgyairól. E tárgyak hű után
zatai az eredeti szobrászati és építészeti remektárgyaknak és kiválóan
alkalmasak arra, hogy tanuló ifjúságunk æsthetikai ismereteit és érzékét
fejleszszék, valamint arra, hogy az irodalmi és történeti tanítást élénkít
sék. E jeles intézet folyton halad s alapos kilátásunk lehet arra, hogy ha
történettanáraink és irodalmi tanáraink kellően pártfogolják és tanács
csal ellátják, akkor idővel nagy szolgálatot tesz a hazai tanítás ügyének.
Az ungvári és zilahi agyagipariskolák is csinos szobrocskákat készítenek,
melyeket iskolatermeink és a folyosók díszítéséül czélszerűen használ
hatnánk, mert egyúttal arra szolgálnának, hogy ifjúinkban hazai törté
netünk és irodalmunk nagyjai iránt a kegyeletet ápoljuk.
A történettanítás eszközei közül az ismeretes Langel-ié\e képsoro
zaton kívül még Angyal Béla és Vizy Ferencz körmöczbányai tanárok
képsorozatáról kell megemlékeznem. A magyar történet alakjai mellett
megvannak e sorozatban a hazai műépítészet emlékei, továbbá néhány
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színezett ókori vonatkozású kép is. E képek közül nézetem szerint még
az építészeti képek a legczélszerűbben használhatók. Kivánatos volna, ha
kiváló művészeink történeti vonatkozású képei jó sokszorosításban és
kiválóbb műemlékeink hű másolatban kerülhetnének a középiskolába a
történeti és művészeti oktatás tanítási eszközeiül.
A rajztanítás eszközei közül a budai tanítóképző intézet jeles
gypszmintáit, továbbá az egyes könyvkereskedők által kiállított tárgyak
közt levő Dallá-féle és Várday-féle rajzmintákat említhetem, melyek
középiskoláinkban már is általános elterjedésnek örvendenek.
Az ábrázoló geometria tanításához szükséges szemléltető modelle
ket eleddig hazánkban nem állították elő ; de a debreczeni országos
kiállításon Körmendy és Kövessy aradi főgymnasiumi tanárok oly csinos
kivitelű és tanulságos ábrázoló geometriai modelleket mutattak be,
melyek méltán feltűnést keltettek a szakkörökben. Ha e nevezett tanárok
a modelleket nagyobb mennyiségben is előállíthatják, akkor a magyar
tanszeripar egy új ágát honosítják meg és nagy szolgálatot tesznek úgy
a stereometriai, mint az ábrázoló geometriai tanításnak. A középiskolai
tanárok által kiállított tárgyak közül nagy elismeréssel kell megemlíte
nem Krécsy Bála győri főreáliskolai tanár gyönyörű photografiáit ame
rikai vidékekről és épületekről. A legkiválóbbak igen alkalmasak a geographiai tanítás eszközeiül oly helyen, a hol vetítő készüléket használhatnak.
A debreczeni tanszerkiállítás legérdekesebb és legtanulságosabb
része azonban nem az volt, a mit az ország egyes részeiből felhalmoztak,
hanem az, a mi állandóan Debreczenben van: arcf.főgymnasiummaga.
Könyvtára a legrégibb magyar nyomtatványok egész halmazát tartal
mazza, de a mellett, mint futólagos megszemlélés is meggyőz bennünket,
nem mulasztják el az újabb tudományos művek beszerzését sem. A régi
diákéletnek emlékei közül is többet őriz e könyvtár és falain a régi idők
nagyhírű debreczeni tanárainak arczképei függnek. Nagy érdeklődéssel
szemléljük a régi könyveket, melyekben a magyar tudományos irodalom
csirái vannak meg. Láttunk egy atlaszt, mely Amerika felfedezése előtti
időből való és megmutatták a debreczeni tógatus diákok rézmetsző tár
saságának a múlt század végéről való rézmetszeteit és az azok után
készült térképeket.
Szertárai a történeti becsű régi eszközök mellett a legmodernebb
igényeket kielégítő gazdag gyűjteményeket tartalmaznak. Physikai szer
tárában kegyelettel őrzik Hatvani professor régi eszközeit, köztük egy
óriási légszivattyút és egy villamozó gépet, a század elejéről való teleskópot, melyet Arany János a Bolond Istókban is megemlít s más, törté
neti becsű eszközöket ; de ezek mellett a legmodernebb physikai készü
lékek sem hiányoznak, s maga a physikai tanterem berendezése is figye
lemre méltó.
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Természetrajzi szertárában különösen az ásványtani gyűjtemény
tűnik ki, melynek magvát a Szőnyi-féle gyűjtemény képezi. Itt őrzik a
hires kábái meteorkövet, melyben Wöhler először mutatta ki a szerves
anyagot. Az ásványtani gyűjtemény a nagy közönségnek is hozzáférhető,
de, mint értesültem, nem sokan látogatják. Geographiai gyűjteménye
igen szép térképgyűjteményt tartalmaz s e mellett ethnographiai és
művelődéstörténeti képei is nagy számmal vannak és miként említet
tem, meglevő tájképeket is felhasználnak geographiai tanítási eszközül.
Nemcsak az eszközök gazdagsága, azok egy részének történeti becse és
más részének valódi értéke és hasznavehetősége teszi különösen figye
lemre méltóvá a debreczeni ev. ref. főgymnasium gyűjteményeit, hanem
egyúttal a kezelésnek czélszerű berendezése, a tisztaság és az eszközök
jókarban tartására irányuló törekvések. Vajha sok ilyen intézetünk
lenne !
Nemcsak az ev. ref. főgymnasium említett gyűjteményei voltak a
kiállítás becses részei, hanem egyúttal a kereskedelmi akadémia és gaz
dasági tanintézet gyűjteményei is. Különösen figyelemre méltó a keres
kedelmi akadémia árúgyüjteménye, melyben a legfontosabb árúczikkek
feldolgozására, elterjedésére és használatára vonatkozó, igen tanulságos
csoportok voltak.
A kiállításon igen jelentékeny számmal voltak iskolai bútorok és
azt a meggyőződést szerezhette minden szemlélő, hogy e tekintetben
igen sok helyen találhatunk megbízható, ügyes mesterembereket, akik
az iskolai bútoroknak tervszerű elkészítésére vállalkozhatnak. Különösen
szembeötlött Meinléin János rimaszombati asztalos műfaragó asztala, és
Kovács Albert beregszászi bútorasztalos szekrényei, asztalai és massziv
padjai.
A debreczeni országos kiállítás főbb tárgyainak jellemzése után rá
kell mutatnom oly hiányokra, melyek a kiállításnak a tanítás érdekében
való kiaknázását majdnem lehetetlenné tették.
A legfőbb baja a kiállításnak a szigorú kritika hiánya volt. Elfo
gadtak kritika nélkül mindent, amit csak beküldtek. Nem volt oly előre
megállapított rendszer, melybe a tárgyak a rendezőség előtt lebegő czélnak megfelelően elhelyezhetők lettek volna. Innen ered a kiállítás rend
szertelensége, az egységesség hiánya. Maga a rendezés is teljesen elhibá
zott volt. Alkottak egy főcsoportot, melybe az egyes kiállítók legszebb
tárgyait helyezték. Ez a főcsoport természetesen mindenfélét tartalma
zott, de egységes nem volt és másrészt megcsonkították a kiállítók
specialis kiállításait is, mert legérdekesebb tárgyaikat kiszakították.
Mindez azonban még eltűrhető lett volna, mert ha nincs is rend
szer, ha nincs is egység a tárgyak elhelyezésében, lehetett volna egység
a kiállítás látogatóit kalauzoló katalógusban. De itt volt a legnagyobb
Magyar Pifflagogia. III. 9.
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hiba. A katalógus nem volt kalauz, mert egyetlen egy tárgynál sem volt
megjelölve, hogy hol található. De nem volt a kalauz a kiállítás tanul
ságait összefoglaló mű sem, mert teljesen rendszertelenül van benne
összehalmozva a kiállított tárgyak jegyzéke. Innen van, hogy a kiállítás
ban látott egyes tárgyak mivoltáról csak igen nehezen szerezhettünk
felvilágosítást, mert nem találtuk meg a katalógusban és másrészt egyes
a katalógusban leírt tárgyakat nem láthattunk, mert nem találtuk meg
beható utánjárás és kérdezősködésünk daczára sem, a kiállításban.
Mindazáltal el kell ismernünk, hogy a kiállítás rendezői óriási
munkát végeztek : rengeteg anyagot halmoztak fel, sok olyant is, aminek
csak igen-igen gyenge kapcsolata van az oktatásügygyei, mint például
az új varrógépgyár első kisérletszeríí gyártmányait, a kalotaszegi varrottast s más, inkább ipari kiállításba való dolgokat.
Csak sajnálhatjuk, hogy emberfeletti munkájuk a kiállítás rend
szertelensége miatt nem érvényesült oly módon, mint azt ők maguk és
mi mindannyian kivántuk volna !
(Folytatjuk.)
В еке M anó.

IRODALOM.
B a la ssa J ó z s e f . A z o lv a sm á n y s z e r e p e a z id e g e n n y e lv e k t a n í
tá s á b a n . (A debreczeni állami főreáliskola 1893/94. évi értesítője,

1—12 lap.)

«Ne nyelvtant, hanem nyelvet tanítsunk» ; ezt a tételt fejtegeti a
szerző rövidre fogott, de alaposan megírt értekezésében. Azt hihetnők,
hogy fölösleges e pædagogiai axiómára csak egy szót is vesztegetni,
hiszen elméletben és hivatalosan is rég el van fogadva. Húsz év óta alig
hallatszott számbavehető hang, mely a nyelvtanítás e reformkövetel
ményének ellene szegült volna, több mint másfél évtizede a gymnasiumi
és több mint egy évtizede a reáliskolai utasítások is szentesítették e
didaktikai elvet ; azóta engedélyezett tankönyveink pedig — állítólag —
mind az utasításokhoz alkalmazkodva készültek.
Azonban minden tanárember tudja és talán a tanügyi főbb ható
ságok is sejtik, hogy ez az elmélet még mindig nem lett élő gyakorlattá.
Nem lett, mert a tanügynek számos idősebb munkása, ha teljesen meg
hódolt is már az új felfogásnak, nem tud a rég taposott ösvény
ről letérni ; nem lett, mert mi fiatalabb nemzedék is a középiskolában
grammatizáló oktatásban részesültünk és a régi reminiscenciák alól
végkép nem tudjuk a magunk tanítását sem felszabadítani ; nem lett,
mert legújabb tankönyveink között is csak a legritkább felel meg az
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olvasmányból kiinduló tanítás minden követelményének, végül azt sem
kell felednünk, hogy jó nyelvtani könyveink és megállapodott módsze
rünk csak a latin nyelv tanításában voltak és vannak, a hol pedig a
grammatizáló eljárás épen nem mellőzhető.
Nem árt tehát, ha újra meg újra fölhangzik a figyelmeztetés, hogy
az idegen nyelv tanításában el ne ragadjon bennünket a grammatizálás
szenvedélye, hogy tegyük elvégre a nyelvtanításnak valódi középpont
jává az olvasmányt. De még ekkor is tulajdonkép azon fordul meg a
dolog, hogy minő az olvasmány, és mikép dolgoztatik föl ? E két fontos
kérdést próbálja a szerző megvilágítani.
Balassa, mint a fiatal tanár-nemzedék egyik legmodernebbül képzett
tagja, egyszersmind a fonétikának legalaposabb ismerője, a ki a fonétika
vívmányait szivesen értékesítené a középiskolában is, — csak természe
tes, — ha a legszigorúbban elitéli az összefüggésnélküli példamondatok
használatát, ellenben határozottan követeli az összefüggő, a tartalmilag
is érdekes olvasmányt már a nyelvtanítás legkezdetén.
Összefüggő szöveg használata esetén is az iskola czéljaival megegyezőbbnek tartja, ha kisebb terjedelmű, változatos tartalmú olvasmá
nyok szolgálnak a tanítás alapjául, mintha egy nagyobb terjedelmű
irodalmi termékre épül a tanítás, mint ez Toussaint-Langenscheidt
módszerében történik, a mely felnőtteknek azonban egészen meg
felelhet.
Tehát kisebb terjedelmű, változatos tartalmú olvasmányok legye
nek a segédeszközeink az idegen nyelv tanításában. De épen nem kö
zömbös az olvasmányok tárgya sem. Ezt tanterveink és utasításaink is
elismerték, midőn elég részletességgel körülírták az olvasmányoknak
tárgyi körét.
Balassa nincs teljesen megelégedve az idevonatkozó utasításokkal,
nincs főkép azért, mert nem látja bennök hangsúlyozva azt a követel
ményt, hogy az idegen nyelvi olvasmány ismertessen meg bennünket
az illető néppel, a nép életmódjával, történetével, államszervezetével és
intézményeivel.
Azt hiszszük, hogy e réven nem érheti kifogás utasításainkat.
Balassa maga vallja, hogy az idegen nyelv tanításának nem szabad a
többi szaktárgyak szolgálatába szegődni (8. lap). Nagyon helyes az elv,
de ő maga nem követi. Mert nom az egyetemes történelem és kivált poli
tikai földrajz szakjába kontárkodnók-e bele az a német vagy franczia
olvasókönyv, mely tele volna a két nemzetre vonatkozó etnográfiai,
történelmi, földrajzi és egyéb szakszerű közleményekkel ?
Távolról sem kivánom a népismertető olvasmányokat kizárni, de
oly rendkívüli fontosságot nem tulajdonítok nekik. Az olvasókönyv
álljon első sorban irodalmi értékű művekből, a nép- és műköltészet, a
33*
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szép- és tudományos próza remekeiből. Az idegen népet pedig ismerjemeg a tanuló szelleme mélyében, a nagy költők és Írók művein át, nem
pedig «conversations-lexicon»-okba való, még oly ügyesen megírt czikkek alapján. Egyátalán nem tudok tehát lelkesedni azokért a külföldön
már használatos kézikönyvekért, a melyeket Balassa követendő min
tákul felsorol (dr. Conrad : England, Jeafferson and Boensel ; Englisch
Dialogues ; dr. Loewe : La France et les Français), s a melyek bemutat
ják Angol-, illetve Francziaország történetét, földrajzát, alkotmányát,
közigazgatását, e népek családi és iskolai életét stb. Hogy ilyen olvasó
könyvek használata közben mikor jut idő egy-egy angol vagy franczia
klasszikussal foglalkozni, a két nép szellemének legnagyobbszerű alko
tásába, az irodalomba csak némileg is behatolni, azt elgondolni sem
tudom. Az ilyen könyvek nagyon is helyén lehetnek a kereskedelmi és
egyéb gyakorlati iskolákban, de az ideális czélokra törekvő középisko
láknak több kárt okoznának, mintsem hasznot.
Gymnasiumi és reáliskolai utasításaink egyéb pontjait sem sok
sikerrel ezáfolja Balassa ; így nevetségesnek tartja a reáliskolai utasítás
nak azt a megjegyzését, hogy «az olvasmányok idegen hazafiságnak
dicsőítését ne tartalmazzák.» Szerinte gyönge az az érzelem, a melyet
egy német vagy franczia hazafias költemény hatásától félteni kell.
Természetes, hogy gyönge. De Balassa Debreczenben — úgy látszik —
feledi, hogy az ország számos vidékén nem kevés tanulóba csekély gyö
kereket eresztett a megyar haza szeretető ; az ilyen tanulókban aztán az
idegen, kivált a specziális német hazafiság dicsőitése, a «deutsche Ehre,
deutsche Treue, deutscher Heldenmuth» folytonos emlegetése, a német
önérzetnek és nemzeti tudatnak plasztikus költői kifejezésekkel az el
mébe való bevésése, bizony könnyen kárt tehet ; úgy hogy a magam
részéről mindig veszedelmesnek tartottam, ha a magyar iskoláknak,
szánt német olvasókönyvek a német hazafiságtól annyira duzzadó köl
teményeket foglaltak magukban, minő Arndtnak : « Vas ist des Deutschen
Vaterland '?» cz. hires dala. Különben a magyar nyelvet tegyük az ifjú
ságnak azzal is drágábbá, kedvesebbé, hogy a hazafiság érzelmének föl
keltését teljesen a magyar nyelvvel kapcsoljuk össze.
Utasításaink tehát nemcsak nem akadályozzák, de ellenkezőleg
világosan és határozottan követelik, hogy a tanításnak olvasmány szol
gáljon alapjául, a minthogy utasításaink felől az idegen nyelv tanítá
sára vonatkozó összes tankönyveink kifogástalanul jók lehetnének.
Balassa értekezése végén az olvasmány feldolgozásáról szól s a mi
megjegyzést itt tesz, a mi figyelmeztető tanácsot ad, az mind a képzett,
pædagogusra és a gyakorlati érzékű tanárra vall. Az olvasmány feldol
gozandó 1. nyelvi szempontból, még pedig úgy, hogy a tanuló egyrészt
szerezzen szókincset, másrészt induktív utón ismerkedjék meg a nyelv
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szerkezetével ; 2. tárgyi szempontból ; 3. beszéd- és írás-gyakorlatul.
Mindezt természetesen helyeseljük, egyátalában az egész értekezést, a
mely folyton utal a nyelvtanítás terén felmerült legújabb kísérletekre,
a külföldön megjelent legjobb kézikönyvekre, a lehető legmelegebben
ajánljuk nyelvtanítással foglalkozó vagy legalább az iránt érdeklődő
bármely tanárnak.
Nem hallgathatok el azonban két apró megjegyzést. Az egyiket
félreértés kikerülése végett magának a szerzőnek kellett volna megten
nie, t. i., hogy fejtegetése elejétől végig csak is az élő nyelvek tanítá
sára vonatkozik. A másik már megrovás forma. T. i. oly jó nevű tanár
nak, sőt mi több, oly kiváló nyelvésznek és szabatos stilisztának távol
kellene tartania egy ily rövidke dolgozattól minden nemű pongyola
ságot és gondatlanságot. Efóle apró hibákat, mint: érintkezhessen
(8. lap) és megismerkedhessek (8. lap), továbbá : a tárgyalt olvasmányost:
feldolgozásából s a benne rejlő nyelvtani anyag mikénti felhasználá
sától függ (5. lap) egy Balassa még azzal sem menthet, hogy mint leg
több középiskolában szokás, ő is a legutolsó pillanatban kényszerfttetett, akarom mondani, üszteltetett meg a programmértekezós megírá
sával.
—r—s—t.—
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7-ik kérdés. Szükséges-e az órarend szerkesztésében bizonyos elvszerűséggel eljárni ; és melyek volnának erre nézve a vezető szempontok ?
Az iskolai munkának egy része sem vonható ki az elvszerüség kö
vetelménye alól, annál kevésbbé a tanulás lefolyásának, a tanulók figyel
mének szempontjából oly fontos kérdés, mint a tanórák beosztása. Előre
kell bocsátanom, hogy mivel itt csak elvi szempontok felállításáról van
szó, azért a praxisból, a tanítók kívánságai és szükségletei vagy a tanítótestület hiányossága következtében előálló nehézségeket itt teljesen mel
lőzöm. Az egyedüli tényező, melyet itt tekintek, a tanulók lelke és annak
Viszonya a tantárgyakhoz és azok egymásutánjához. Továbbá meg kell
jegyeznem, hogy előttem nagyobbára csak középiskolai viszonyok lebeg
nek, minthogy népiskolai praxisom igen is csekély volt arra nézve, hogy a
specialis eltérő vonásokat kellően felismerhettem volna. Figyelmeztetnem
kell az olvasókat egyébiránt arra is, hogy a «Gymnasium! Utasítások»
is tartalmaznak néhány becses útmutatást az órabeosztásra nézve, még
pedig egy külön pont alatt (1. Utasítások 34. 1.), a mi maga is tanúskodik
a dolog fontossága mellett.
A főbb elvi szempontok nézetem szerint a következők :
1. Л folytonosság szempontja. Ennek értelmében törekednünk kell
arra, hogy egy és ugyanazon tantárgy lehetőleg egymásután következő
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napokra essék, és ne daraboltassék szét folytonos intervallumok által a
tanultak continuuma. A heti 5—6 órára szorúló tárgyaknál ez elv alkal
mazása igen egyszerű és magától is érthető. Azonban a 3—4 órás tárgyak
nál is jobb lesz egy nagy hézag, melynek esetleges rossz hatását megfe
lelő házi feladatok enyhíthetik, mint több kisebb hézag. A két órás
tárgyakat illetőleg tán el lehet állani ez elv alkalmazásától, hogy aztán
túlságosan nagy hézag ne keletkezzék, de feltéve, hogy kellő házi felada
tok utján az űrt mégis át tudjuk hidalni, a két órának két egymásután
következő napon való megtartása sem árthat. Jól tudom, hogy a mit itt
mondok, egyenesen ellenkezik a sok helyen dívó praxissal, s közönsége
sen inkább szeretik a hét különböző részeire arányosan elosztani az órák
terhét. A ki azonban tapasztalta, mekkora időbeli, illetőleg, ha úgy szabad
szólanom, elmebeli nyereség az, ha ma közvetlenül ahhoz fűzheti okta
tását, a mit tegnap befejezett, és hogy két napi és három napi hézag kö
zött koránt sincs akkora különbség, mint egy és csak két napi űr kö
zött: — az tán igazat fog adni. Persze legjobb volna, ha minden tárgy
minden nap vagy majdnem mindennap lehetne, és e kívánság nem is
oly utopistikus, mint első pillanatra látszik. Keresztülvihetősége módjá
nak fejtegetésébe e helyt nem bocsátkozhatom, csak, hogy egészen érthe
tetlen ne legyek, meg akarom jegyezni, hogy itt a tananyagnak az év
részeire való megosztása reformjára czéloztam. Semmi elvi akadály nem
forog fenn ugyanis arra nézve, hogy a 2—3 órás tárgyak közül az egyiket
az év egyik felében, a másikat a másikban tanítsuk, úgy hogy ilyképen
majdnem csupa 6 órás vagy ehhez közel járó tantárgyak állanának elő,,
sőt esetleg a ilegfelsőbb osztályokban még több órás tantárgyak is. Az
u. n. concentratio kérdésének bizonyos, a közönségestől eltérő, azt lehetne
mondani, külső eszközökkel való megoldása volna ez, de kérdés, nem
volna-e ez a legkevésbbé mesterkélt megoldása. De erről talán más alka
lommal.
2. Az egyenletesség szempontja. Azt értem rajta, hogy az egyes
napok órarészei nagyjában egyezzenek meg egymással, még pedig az alsó
osztályokban lehetőleg az egész héten át, a felsőbb osztályokban pedig,
a hol a hét nagyjában két részre osztüató, (t. i. egy történeti, és egy ter
mészeti * jellegüre), egy-egy fél héten át. így pl. jó lesz, ha az alsóbb osz
tályokban az első óra mindig ugyanaz (a gymnasiumok alsó osztályaiban
E terminusok «történeti» és «természeti» illenek talán legjobban a
tantárgyak ama két csoportjára, melyeket «lmmanistikus» és «realistikus»
szókkal is jelöltek. A nyelvek és irodalmak, történelem, philosopbia tartoz
nak e szerint a «történeti», a különböző természettudományok, a földrajz és
a matliematikai disciplinák. Ezekhez járul mint harmadik csoport az «ügyes
ségek» csoportja, benne vannak a szabadkézi rajz, ének, torna stb.
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legczélszerűbb erre a latin), a második óra is körülbelül ugyanaz, pl.
magyar váltakozva latinnal vagy történelemmel, a harmadik földrajz,
természetrajz, a negyedik számtan, mértan stb. Ily egyenletesség, bogy
úgy szóljunk szabályos rhythmusszerűség csak jótékony hatással lehet kü
lönösen kisebb gyermekek lelkére. A felsőbb osztályokban, a hol többször
lehet egy tárgyból két óra is egymásután, a hét egyik fele, másik fele is
mutathat magában véve egy napról-napra hasonló képet, míg a két fél
egymás között épen ellentétes jellegű lehet. Az egyik fél legyen, miként
már jeleztük, túlnyomóan «történeti«, a másik pedig túlnyomóan «ter
mészeti» jellogű.
3. A prioritás szempontja, vagyis az a kérdés, mi legyen előbb, mi
legyen utóbb a nap folyamán. Nem lehet ugyanis magától érthetőleg kö
zömbös dolog, hogy mivel kezdjük, mivel végezzük a napot. A tényezők,
melyekkel itt számolnunk kell, egyfelől a gyermekek lelkének változó
frisseeége a munka és a nap folyamán, másfelől a tantárgyak természete.
Az elvontabb, a gondolkodást jobban megfeszítő tárgyakat, minő a
nyelvtani és mathematikai tanulmányok, erre figyelmeztetnek bennün
ket az Utasítások is — azon időre kell tenni, a melyben a gyermekek
lelke a legfrisebb, vagyis a kora reggeli órákra. De, azt hiszem, a tantár
gyak kisebb-nagyobb elvontsága nem az egyetlen dolog, melyre e tekin
tetben ügyelni kell. Bizonyos prioritást kell engednünk azon tantárgyak
nak is, melyektől mélyebb érzületi benyomást, nagyobb nevelő erkölcsi
hatást várhatunk. Hogy erre nézve a tantárgyak értéke, legalább a taní
tásnak mai folyása mellett — nem egyforma, azt kétségbe vonni nem
lehet ; s ez okból, azt hiszem, bizonyos elsőbbséget érdemelnek a
történelmi, irodalmi, philosophiai tanulmányok is. — Egy magyar
pædagogus mondta egyszer e nemes szót: «Minden irodalmi órá
nak hangulatában benne legyen valami a templom emelkedett han
gulatából». — S ki ne várna fogékonyabb templomi hangulatot a
reggeli órákban, mint a későbbiekben ? A mi a tanórák befejezését illeti,
e czélra okvetetlenül legalkalmasabbak a torna, ének, rajz, szépírás, kéz
ügyesség és esetleg más ilyen «ügyesség»-ek. Hiba volna, mint sokan
akarják, a tornát közbeeső órának beosztani ; mintegy pilientetőnek a
szellemi munkától. Bégi tapasztalat ugyanis, melyet njabb pontos vizs
gálatok is megerősítenek (1. erre nézve Kraepelin Emil, heidelbergi
psychiater újabban megjelent kis füzetét «Ueber geistige Arbeit» Jena
1894.), hogy a testi munka korántsem pihentető a szellemi munka részére
és hogy testi erőlködés, (hosszabb séták vagy testgyakorlatok) után az
elme nem képes dolgozni.
4. A változatosság szempontja. E szempontnak, mint az «Utasítá
sok» is említik, különösen az alsóbb osztályokra nézve van nagyobb fon
tossága. A felsőbb osztályokban azonban jobb, ha több «történeti» vagy
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több «természeti» óra következik egymás után, sőt egy és ugyanazon tárgy
ból is legyen néha egymásután két óra. A változatosság követelményén itt
felül kell emelkednie a folytonosság, az erősebb szellemi concentrálódás
kellékének, mely miként már fentebb említettük, itt abban is nyilvánul
hat, hogy a hét egyik fele túlnyomóan «történeti», a másik túlnyomóan
«természeti» jelleggel bir.
E négy pont alá foghatók, azt hiszem, a legfontosabb elvi szempon
tok, melyek az órarend szerkesztésében mérvadók lehetnek. Magától ért
hető, hogy a gyakorlati végrehajtás feladata aztán a részben egymásnak
ellenmondó elveket úgy egymás között, mint a tanítótestület vagy eset
leg más localis viszonyok által adott feltételekkel kellőképen össze
egyeztetni.
Végül az órarend e kérdésével kapcsolatban még egy dologra sze
retném irányítani a figyelmet. Jó volna ugyanis, azt hiszem, ha az évi
értesítők többi rovatai mellé egy lapot nyitnának az illető iskola óra
rendjének reproductiójára is. Ily documentumok az iskola belső életéből,
miként e lapok hasábjain már több Ízben volt alkalmam hangsúlyozni,
sokkal fontosabbak a tanítás történetére, sőt bizonyos tekintetben elmé
leti tanulságok levonására nézve is, mint az iskolák építésére, alapkőle
rakására stb. vonatkozó adatok. S másfelől nem árthat az sem, ha az óra
rend-tervezeteket is ily módon átadják a nyilvános ellenőrzésnek, esetleg
a nyilvános kritikának.
W aldapfel J ános .
8. kérdés. Sok középiskolában u. n. naplót vagy diáriumot hasz
nálnak a tanultak fixirozására, összegy űjtésére stb. Mi e tanitóeszköznek
tulajdonképi szerepe ? Csak az esetleg ki nem elégítő könyvet akarja-e
pótolni ? Vagy egyéb methodikus szükségleteknek szolgál ? S hogyan
kell vele bánni ?
A diariumnak igen fontos szerepe van a tanítás technikájában, és
helyesen kezelve egyik legjobb támasza lehet a tanításnak, különösen
alsóbb osztályokban. A diarium hivatásának feltüntetésére állapítsuk
meg mindenekelőtt, mit és mikor kell a diariumba Íratni. A tanítás min
den fokán, úgy a concretumok megismertetésében, mint azoknak egybehasonlításában és egymás mellé állításában, és a systematikus tanulságok
nyerésében is bizonyos eredmények, kiemelkedő pontok, paradigmák,
schemák, fogalmak, tételek emelkednek ki, melyek az illető tanítómun
kának mintegy maradandó értékű residuumait teszik. Hangsúlyoznunk
kell, hogy ily kiemelkedő pontoknak korántsem tartjuk egyedül a syste
matikus anyagot, a szabályokat, fogalmakat és igazságokat, hanem az
illető irodalmi vagy természeti concretumok analysiséből nyert concret
elemeket, pl. magukat a későbbi csoportosításra vagy egybehasonlításra
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való nyelvi alakokat, az olvasmány részeit, a benne szereplő személyeket
valamely földrész leolvasott geograpliikus elemeit, az illető tárgyi anyagra
vonatkozó számadatokat, de épígy ez alakok, elemek, számok csoportjait,
a nyert fogalmakat, tételeket, szempontokat, beosztásokat, neveket stb.
is. Mindezen kiemelkedő pontokat vagy azonnal be kell íratni a diariumba,
a mint előfordulnak, vagy csak mire több homogen részletnek egyelőre
lezárandó összege együtt van. A tanítás minden kis, befejezett részletét,
fokát, de épugy nagyobb methodikus egységek befejezését is diariumba
íratásnak kell követnie, különösen az alsóbb osztályokban. A diariumba
írást sokszor megelőzi a tanító részéről való táblára irás, különösen ott,
hol előbb több dolgot egybegyüjtünk, míg bejegyezzük, vagy ott a hol
szükséges, hogy a tanulók a hallottakat előbb leírva is lássák, míg maguk
helyesen leírhatják.
Már a mondottakból is kiolvasható a diarium hivatásának fontos
sága, de ez még jobban ki fog tűnni akkor, ha még előbb arról is mon
dunk valamit, miképen történjék a beiratás. Mindenekelőtt óvakodni kell
attól, hogy a diariumba egészen összefüggő tételeket vagy épen egész
könyvrészieteket Írassunk. A diarium csak támasza legyen a tanulók
emlékezetének, nem pedig helyettesítője, s ezért tételek helyett csak ezek
nek főbb alkotórészeit kell diariumba Íratni ; a beosztásoknak teljes leírása
helyett csak a beosztás tagjainak sorozatát ; a csoportokat a csoportczimekkel együtt, vagy csak bizonyos czímjelekkel, a teljes mondatok he
lyett rendesen csak a subjectumot és a prædicativ részből csak a főbb,
nominális elemeket stb. Hadd világítsuk meg néhány példában, mikópen
értjük az utóbb mondottakat. Pl. a latin óra avval foglalkozott, hogy
kikerestük valamely olvasmányrészből a többesszámu harmadik személyű
igéket, hogy megállapítsuk e személy jelét. Akkor nem iratunk egy egész
hosszú mondatot ilyformán : Olvasmányunkban előfordultak a következő
többesszámu, harmadik személyű igék : certant, sünt, monebant, audiverunt, erant stb., hanem csakis magukat ez igéket Íratjuk le egymásután.
Vagy tanultuk az északnyugati felföldről, hogy lakosai túlnyomóan tótok,
azután németek és csekélyebb számmal magyarok is, akkor nem ezt Írat
juk be, hogy «az északnyugati felföld lakossága áll túlnyomó részben
tótokból, azután németekből és csekélyebb számú magyarokból», hanem
csak e három nevet íratjuk le ily sorrendben : tótok, németek, magyarok.
Vagy megtanultuk, hogy minden háromszögben a szögek összege 180°,
akkor még az alsó osztályban sem szabad az egész tételt szóval leíratni,
hanem csak ennyit: A<4+B*$+ 0-4=180°.
Mindig a dolognak csak mintegy a vázát szabad bejegyeztetni, a
lejegyzetteknek teljes gondolattá vagy mondattá formulázása a tanulók
dolga. Ha azt a mit beírattunk, felolvastatjuk a tanulókkal, mindig teljes
mondatban kell megkívánnunk, és itt bizonyos szabadságot is engedlie-
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tünk az egyes tanulóknak a gondolat- és beszédbeli correctség határain
belül, míg ellenben annak, a mi a diáriumban van, az egész osztályra
nézve közösnek, egyformának kell lennie.
A diarium hivatásának megállapítása tehát ezek szerint a követke
zőkben foglalható össze :
1. Fixirozza a tanulók számára a tudnivalókat, sőt ügyes kezelés
mellett az egész tanítás menetét is, a nélkül, hogy a tanulókat felmen
tené az emlékezés és az önálló reproductio munkája alól.
2. Tagolja magát a tanítást és bizonyos jóleső váltakozást is nyújt
a tanulók elméjének.
3. Ellenőrzésül szolgál magának a tanítónak is arra nézve, hogy
tényleg, eredményekben mennyit végzett az óra alatt.
Még csak a diarium külsejére nézve akarok egyetmást mondania
A diarium legyen egy terjedelmes, az egész évre szóló füzet, még pedig
valamennyi tárgy részére csak egy diariumnak szabad lenni. A füzet
margóján jelöljék meg a tanulók minden nap azonnal az első beíráskor a
dátumot, utána az egyes tárgyak neveit is, a mint rájok kerül a sor..
A füzet így az egész iskolaév teljes képévé lesz, és ez aztán a tanuló összes
füzetei között legméltóbb arra, hogy az iskolai időre való emlékül meg
őrizze. A készülő millenniumi kiállításra is jó volna, ha az iskolák ilyen
diariumokat kiállítanának, melyek teljesebb és tanulságosabb képet ad
nak a tanítás menetéről, mint a különböző «tisztázat»-ok és díszfel
adatok.
W a l d a p f e l J á n o s ..
9.
kérdés. Szabad-e a tanítónak tanítás közben könyvet hasz
nálni 2 Mikor szabad és mikor nem ?
E kérdés nincs ugyan egészen világosan formulázva, de értelme
nem lehet más, mint hogy szabad-e a tanítónak magában az iskolában,
az óra alatt könyvet használnia vagy sem, mert arra nézve, hogy a ta
nuló kezébe adhatunk könyvet iskolai és házi használatra, kétely fenn
nem foroghat, s így a «Magyar Pædagogia» f. é. májusi füzetében adott
felelet csak a fentebbi kérdés félreértéséből oredhetett. így tehát tisztán
technikai kérdésről van szó, arról t. i. helyes dolog-e, ha a tanító az
iskolában, tanítás, kihallgatás, feladatadás és hasonló alkalommal könyvethasznál. E sorok Írója azt hiszi, hogy a tanítónak is általában véve csak
akkor szabad a könyvbe néznie, a mikor ez a tanulónak is meg van en
gedve, tehát olvasás, vagy a könyvből való feladatok kijelölése czéljából.
Csak két eset van, mikor a tanító használhatja a könyvet, a nélkül, hogy
a tanulók is használják, t. i. dictálás alkalmával, valamint még akkor, ha
bizonyos szó- vagy számsorozatot ad a tanulóknak, melyet memorizálni
bajos dolog, de melynek bizonyos sorrendben való tudását a tanulóktól
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sem kívánja. De leczke kihallgatása, vers felmondatása vagy oly feladat
adása alkalmával is, melyet nem a tanulók kézikönyvéből jelöl ki, nem
illik, hogy a tanító könyvbe nézzen. Különösen nem illik ez a vers kihall
gatásakor. A mire nézve ugyanis a tanító megkívánja, hogy tanítványai
könyv nélkül tudják, azt neki is okvetlenül könyv nélkül kell tudnia
már azért is, hogy evvel is documentálja, hogy a mit könyv nélkül
tanultat, az csakugyan oly maradandó becsű is, hogy minden művelt
embertől megkívánhatjuk könyv nélkül tudását
mást mint igazán
maradandó becsű dolgot úgysem szabad könyv nélkül tanultatni. Alig
van visszatetszőbb dolog az iskolában, mintha a tanító kémszemmel lesi,
nem olvassa-e ki valamelyik tanuló a tilalom ellenére nyitott könyvből
leczkéjét, s a mellett maga is nyitva tartja a könyvét és simpliciter abból
ellenőrzi a tanuló feleletét. Az is bizonyos, hogy a tanulók általában
sokkal szívesebben memorizálnának (a becses dolgok memorizálása
milyen fontos dolog, azt itt bővebben fejtegetnem nem kell), ha látnák,
hogy tanítóik is milyen jól tudják mindazt, a mit tőlük megkívánnak.
W
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— Egy német tanférfiu a budapesti gyakorló főgymnasiumról és az egységes középiskola tervéről. Dr. Uldig heidelbergi gymn.
igazgató, a német Gymnasial-Verein titkára, ez egyesületnek f. é. május
1О-kén Bambergben tartott negyedik közgyűlésén érdekes előadást tar
tott, melyben különösen a tavalyi philologus-kongreszsus alkalmával
Bécsben és Budapesten szerzett tapasztalatairól beszélt. Előadásából,
melyet most közölt a «Humanistisches Gymnasium» czimtí folyóirat,
minket magyarokat közelebbről érdekel az, a mit Budapesten szerzett
tapasztalatairól, nevezetesen a gyakorló-iskoláról s az egységes közép
iskola tervéről mond. A czikk e része így hangzik :
Két szempontból is nagy érdekű volt azon tapasztalat, melyet a
magyar gymnaeiumok klaszsikai tanítása körül, különösen a Volf és
Kármán által vezetett mintagymnasiumban Budapesten szereztem,
mely iskola egyszersmind, hasonlóan a porosz seminargymnasiumhoz,
a praktikus tanárképzés feladatát is végzi. Természetesen, hogy a viszo
nyok mindenütt olyanok volnának, mint Budapesten, alig hihető. —Mindazonáltal általános fontosságú következtetések vonhatók ezen
intézet eredményeiből.
Egyebek között meglátogattam egy latin órát a legalsó osztály
ban. Kármán vette kezébe a tanítást. A tanítást végighallgatni mind a
tanár, mind a növendékek részéről élvezet volt. Az eljárás legtüzetesebb-
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megfontolása és a legnagyobb ügyesség a kezelésben az egyik részről.
Kármán a latin tanítás kezdő foka számára egy kis kilencz oldalra terjedő
Romulus és Numáról szóló elbeszélést szerkesztett, a mely Fűit olim
reX, cui nőmén Proca emí-tal kezdődik és Turn valida, tum temperata
et belli et pads artibus erat civitas-sal végződik s kiváló ügyességgel a
legkönnyebből kiindulva lassankint vezet nehezebbre. Miután két
héten át az olvasást gyakorolták, s némely szókat megtanultak, áttér
Kármán közvetlenül az említett szövegre, s miután a tanulók töké
letesen elsajátították azon magyaráznak és tanulnak nyelvtani kate
góriákat, szavakat, ragozásokat s szókötéseket. És ezen anyagot nem
csak egyesek sajátították el, — nemcsak parádés lovakat vezettek
elé — a miből csak arra lehetett volna következtetni, milyen eredmé
nyeket képes egy kiváló tanár különös tehetségű növendékekkel elérni,
hanem Kármán az egész osztályt ostromolta kérdéseivel, s hogy gyen
gébbeknél is sikerrel, csak újabb czáfolatúl szolgált az ezen században
tett csodálatos felfedezés ellen, mely szerint a latin nyelv kilencz-tíz
éves fiuk számára nehéz. Mert, bár egyrészt elismerem, hogy az elért
hatás részben a kitűnő tanárnak tulajdonítandó, másrészt rá kell mu
tatnom, mennyivel inkább nehezére kell hogy essék a latin nyelv a
magyar ajkú gyermeknek, mivel anyanyelve és ezen nyelv között
mind etymologiai, mind syntaktikai tekintetben oly tökéletes különb
ség van, mely messze meghaladja a latin és a német közötti különb
séget.
Nem kevésbbé érdekes volt a tapasztalat, melyet az intézet görög
tanítása körül szereztem. Ezen szakról Magyarországban még Svédország
nál is fukarabbul gondoskodtak, 5 + 5 + 5 + 4 órával a legfelsőbb osztályok
ban. Arra a nehéz kérdésre, hogy ilyen szűk viszonyok között egyáltalában
mit lehet tenni a görög tanítással, bajos a felelet. Úgy látszik e kérdést,
a szóbanforgó budapesti intézet helyesen oldotta meg. így okoskodtak :
A tanulókat ilyen órabeosztás mellett lehetetlen a görög próza s egy
szersmind a költészet valóságos önálló megértésére rávezetni, azért leg
helyesebb lesz a költészetet választani, s nem fér kétség hozzá, hogy a
fiukkal első sorban Homerost kell megismertetnünk, azért ezt a leg
nagyobb alapossággal és kielégítő terjedelemben kell olvastatni és csak
azon esetben más költészeti dolgot is, ha még időnk marad. És az ered
mény ? A tanulók valóban a homerosi költeményekben alapos s meg
lehetős torjedelmű olvasottságra tesznek szert. Részleteiben következőképen van elrendezve az anyag. Az első görög osztályban elsajátítják a
homerosi alaktan lényeges részeit, még pedig úgy, hogy a tanulók az
időről-időre előforduló új alakokat sémákban vezetik be s ezen sémákat
később analógia útján kiegészítik. A második görög osztályban az inter
pretáló lexikális oldala a fődolog, a homerosi szókincs elsajátítása ; a
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harmadikban a homerosi régiségek ;* a negyedikben az alak és a tartalom
költői oldala és az Ilias és Odyssea egyes részei közötti összefüggés átte
kintése. Én azt hiszem, hogy a görög tanítás ez egész elrendezése teljes
elismerést érdemel. A lenehezebb viszonyok között mégis valami érde
mes dolgot végeznek. Mint rendkívül súlyos állapotot fájlalnunk kell,
ha a görögül tanulók nem olvassák eredetiben az Anabasist, nem Herodotost és Thukydidest, nem Lysiast és Demosthenest, nem Plafont,
nem Sophoklest ; de lehetne-e azért azt állítani, hogy a ki eredetiben
csak Homerost értette meg, fáradságának semminemű jutalmát nem
nyerte ? És hogy a budapesti intézet tanulói szivesen veszik a görög
tanítást, bizonyítja részvételük. Az iskolában kevéssel ezelőtt, bár ezen
szak már nem általánosan kötelező, egy növendék sem volt, ki a görö
göt nem tanulta volna, az ilyen tanulókat kívülről kellett beszerezni,
mert az iskola jelleme, mint gyakorló- és mintaintézet, megkövetelte,
hogy arra is nyújtson példát, mikép kell eljárni a görög alól fölmentet
teknél, mikép alkalmazandó a pótló tárgyak tanítása ; azért, mint nekem
mondották, gondoskodtak róla, hogy más iskolákból egynéhány nem
görög is átjöjjön. A mily kevéssé utánzásra méltó tehát ránk nézve a
magyar gymnasiumok szervezete a görög számára rendelt időt s azon
körülményt illetőleg, hogy választható szakká tették, ép oly örvendetes
marad az a tapasztalat, melyet e tantárgyra nézve itt teszünk. Látni
való, hogy a görög még sem üthető agyon egy könnyen, a mitől néme
lyek félnek, s a hogy mások óhajtanák.**
Budapesti tartózkodásom alatt különös figyelmet szenteltem ter
mészetesen a gr. Csáky közoktatásügyi miniszter egységes középiskolai
tervéről való véleménynyilvánításoknak is. — Hogy e terv szerencsés
volna, Németországban bizonyára kevesen fogják állítani.*** Igaz ugyan,
a «Blatt des deutschen Vereins für Schulreform» czimű lapban dicsői* U lilig ú r i t t v é le tle n ü l té v e d e tt, a m e n n y ib e n a h o m e ro si régiségek
m á r az előbbi osztály tá rg y á t teszik s a h a rm a d ik görög osztály (vagyis a
V II. osztály) fo g lalk o zik az alak és ta r ta lo m k ö ltő i o ld aláv al, ú g y hogy a
V I I I . o sz tá ly b a n m in d ig o lvasnak egy so p h o k le si d a ra b o t is, esetleg P lú tó 
ból is v a la m it.
A szerk.
■f* M ás m a g y a r g y m n a s iu m o k n á l is, a m e n n y ib e n egészen a k ö zo k ta
tá s ü g y i m in is te r m m vezetése a la tt á lla n a k és m in is z te ri re n d e le t fo ly tán a
gö rö g a ló l (pótló ta n tá rg y a k b a n való ré sz v é te l fe lté te le m elle tt) fe lm e n té st
a d n a k , ezen fe lm e n té sse l az 1890. év v ég éig c sa k ig e n csekély m é rté k b e n
éltek. L á s d : D as h u m a n is tis c h e G y m n . IV . évf. 20. oldal.
*** Az u to lsó , a m i tu d to m m a l m e g v a ló sítá sa é rd e k é b e n tö rté n t, a
k ö z o k ta tá sü g y i ta n á c s á lta l ezen c z é lra k in e v e z e tt b iz o ttsá g egy tá rg y a lá sa
v o lt a folyó év elején . D r. F in á c z i E r n ő főigazgató ( i g a z g a tó , a szerk.) elő 
te rje sz té sé t b e h a tó m egbeszélés k ö v e tte . A z előadó v é le m é n y e sz e rin t a la tin
o k ta tá s a nyolcz o sz tá ly ú középiskola első, a n é m e t h a rm a d ik osztályában
k e z d en d ő m eg , a n eg y ed ik o sztály tó l k ezd v e p e d ig trifu rc a tio á lla n a be, a
m e ly n é l, görög, fra n c z ia és rajz k ö z ö tt k e lle n e v ála sz ta n i. A v ita u tá n
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tették a javaslatot s a magyar képviselőházban mellette nyilatkozó szó
nokokat. De közelebbről tekintve a dolgot, az említett terv nemcsak
hogy különbözik attól, melyet az egyesület máskülönben dicsér, hanem
bizonyos tekintetben ellenkezője is. Mert míg Lange és társai remélik,
hogy a terv megvalósítása következtében jelentékenyen megfogy majd a
latinul tanulók száma, a Csáky-féle terv keresztülvitele ezek számát csak
emelni fogja, mert szerinte a latin nélküli iskolák a gymnasiumokkal
oly intézetekké egyesítendők, a melyekben a legalsó vagy második osz
tálytól kezdve mindenkinek kell a latint tanulnia. A beszélgetésekben,
melyekbe ezen tervezett középiskoláról bocsátkoztam, csak igen kevés
esetben találkoztam helyesléssel, sőt ellenkezőleg ép úgy a reálisták,
mint a humanisták részéről a leghevesebb ellenkezéssel, s gyakran hal
lottam azt az én nézetem szerint is helyes Ítéletet, hogy a középiskolai
oktatás ezen egyetemesítésével egyik hivatásnak sem tesznek eleget s
általa mind a reális, mind a humanistikus képzés menete egyaránt szen
ved. Mindazáltal mindnyájan, a kik így gondolkoztak, mégis azt hitték,
hogy Csáky terve, a miniszter nagy energiájánál és a képviselőházban
birt tekintélyénél fogva, biztosan megvalósul. Ha azonban a tervezett
újjászervezés motívumairól volt szó, több oldalról biztosítottak arról,
hogy Csáky gróf az egységes középiskolák tervének felállításával ép
oly kevéssé szándékozott az iskolai klasszikus tanítást elcsenevésztetni,
mint azelőtt, az állami intézetekben a görögül tanulás kötelezettségének
megszüntetésével.* Ebben legkevésbbé sem kételkedem. De másrészt ép
oly bizonyos vagyok benne, hogy ha nincs is meg e szándék, mégis ez
lenne az eredmény, és hogy Magyarország az új iskolai szervezet meg
valósítása esetén mind a klasszikus tanítás szempontjából, mind más
tekintetekből nagyon is távol fogna állani attól, hogy a világnak utánzásra
csábító példát adjon, sőt inkább tilalomfát (Warnungstafel) állítana fel.**
a z o n b a n a b izo ttság tö b b ség én ek [az v o lt a v élem én y e, hogy az összes osz
tá ly o k ta n u ló i kö telezen d ő k ra jz ra , és h o g y a n eg y ed ik o sz tá ly tó l k e zd v e
csak a gö rö g és a fra n c z ia leg y en e k v á la s z th a tó tárg y ak .
* V a la k i a z t beszélte n e k e m , h o g y a m in is z te r védelm ezvén a görög
o k ta tá s n e m kötelező v o ltá t, az ille tő e lő tt eg y szer ú g y n y ila tk o z o tt v o ln a ,
h o g y a gö rö g n e m a d iszn ó k n ak való. H a e z t ú g y fejezzük k i, h o g y sok
fej (a m e ly m á s dolgok m e g é rté sé re elég fo g ék o n y leh et) a görög m e g ta n u 
lá s á ra n e m való, a z t k e lle n e m e g jeg y ezn i, h o g y az m in d e n b iz o n y n y a l a
szellem i e rő k e t ig a z á n m egfeszítő és g y a ra p ító la tin m e g ta n u lá s á ra se m
képes.
** A zo n b an az isk o lak érd é s fejlődése M agy aro rszág o n m o s t a le g u tó b b i
e se m é n y e k sz e rin t v aló szin ü leg egészen m á s u tó n h alad , m in t a m e ly tő l
so k an fé lte k és m i n t azt m áso k re m é lté k . M e rt C sáky A lbin g ró f h ely é b e
m o s t o ly a n férfiú lé p e tt, a k i az 1890. m á rc z iu s h a v á b a n ta r to t t isk o la i
e n q u ê te n az isk o la re fo rm te ré n elődje h a tá r o z o tt ellenfelének m u ta tk o z o tt : a
m a g y a r a k a d é m ia elnöke, E ö tv ö s L o rá n d b á ró . L á sd : Z e itsc h rift f. d ie o s te rr.
•G ym nasien. 1890. V II. fűz. 618. lap .
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t Kozma Dénes, a budapesti kisdedóvó-képző intézet mintaóvója,
az egyesület pénztílrnoka s a Kisdednevelés gyakorlati részének rovat
vezetője, f. é. október hó 12-ikén, 50 éves korában hosszas szenvedés
után elhunyt. Özvegyet és hét gyermeket hagyott hátra. Temetése októ
ber 14-ikén nagy részvét mellett ment végbe. Benne kötelességtudó,
lelkiismeretes, buzgó embert vesztett a kisdednevelés ügye. Áldott le
gyen emlékezete !
***

— Az ezredévi tanügyi kongresszus. Október hó 27-én ismét
összegyűlt az előkészítő bizottság, hogy egy lépéssel előbbre vigye a kon
gresszus ügyét. Heinrich Gusztáv egyetemi tanár elnöklete alatt jelen
voltak : Alexander Bernât dr., Веке Manó dr., Bertalan Vincze (Eszter
gom), Böngérfi János, Csengeri János dr., György Aladár, Gyulay Béla dr.,
Hahóthy Sándor, Kovács János, Kovács Bezső, Léderer Ábris, Nagy
László, Névy László, Péterfy Sándor, Radó Vilmos és Somlyay József.
Elnök üdvözölvén a megjelent tagokat, kijelenti, hogy az előké
szítő bizottság és a magyarországi tanítók Országos Bizottsága kebeléből
kiküldött szükebb bizottság épen az imént tanácskozott a kongresszus
szervezése tárgyában. Örömmel tudatja, hogy a delegáltak között meg
egyezés jött létre. Most a legközelebbi feladat az egyesületekhez inté
zendő fölhívás szövegének a megállapítása. E czélból fölkéri Nagy László
titkárt, hogy olvassa föl tervezetét.
A hazánk tanítói és tanárai egyesületéhez, valamint testületéihez
intézet fölhívás mindenekelőtt a kongresszus ügyében megindított moz
galom történetét nyújtja, kifejti az egyetemes és országos tanügyi kon
gresszus szükségességét, jelentőségét, majd áttér a gyűlés szervezésére,
rendezésére, tételeinek megállapítására, megvitatására. A nevezett tes
tületeket és egyesületeket felszólítja, hogy f. é. deczember hó végéig
értesítsék az előkészítő bizottság titkárát (Nagy László, Budapest, VIII.,
József-körut 85.), vájjon hajlandók-e az előkészítő bizottságot az egye
temes kongresszus létrehozásában támogatni ? Ha igen, úgy szívesked
jenek magukat nehány taggal az előkészítő bizottságban képviseltetni.
Elénk vita indult meg a felhívás nehány pontja felett. Kovács János
óhajtja, hogy az egyesületeknek a tanügyi kongresszusba való beolvadása
világosabb magyarázatot nyerjen. Hasonló véleménynek adnak kifeje
zést Péterfy Sándor és Csengeri János dr. Alexander Bernât dr. e kö
vetkező javaslatot tette : 1. Az összes egyesületek fölkérendők, hogy évi
rendes közgyűléseiket a kongresszus idején is Budapesten tartsák meg.
A kongresszust megelőző napon elintézhetik összes házi ügyeiket. —
2. Csakis adminisztraczionális dolgokkal foglalkozzanak. 3. Ők maguk
csináljanak propagandát, hogy tagjaik minél nagyobb számban lépjenek
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a kongresszus kötelékébe. 4. Küldjenek ki képviselőket az előkészítő
bizottságba.
Az értekezlet erre köszönetét szavazott Nagy László titkárnak s
fölkérte, hogy a fölmerült vélemények tekintetbe vételével tegye meg a
szükséges módosításokat a fölhíváson.
Végül az előkészítő bizottság kiegészítésére került a sor. A teljes
névsor összeállítása nem készülhetett el. E munkát az elnökségre bízták.
Most csak az elvi alapot határozták meg. E szerint az előkészítő bizott
ság tagjai lesznek : a Budapesten székelő országos egyesületek, nagyobb
testületek tisztikara, a tanügyi sajtó szerkesztői, hatósági személyek,
az összes iskolanemek, kezdve az óvótól fel az egyetemig, nevesebb
képviselői. Böngérfi János, a bizottság jegyzője.

BEKÜLDÖTT MŰVEK.
P o r b ó l l e t t ü n k . K ét elbeszélés az if jú s á g sz á m á ra ir ta F ö ld e s G éza.
A k é p e k e t ra jz o lta N a g y L ázár. B u d a p e s t, 1894. Az iró tu la jd o n a . D ísz 
kötésben 1 f r t. K a p h a tó a «N em zeti Isk o la » k ia d ó h iv a ta lá b a n .
.4 n é p i s k o l a és az ip a ro sn e v e lé s . I r t a és az «A radvidéki T anító eg y let»
1894. m á ju s 3 1 -ik é n ta r to tt közgyűlésén e lő a d ta E d v i - I ll é s L ászló, az a ra d i
k ere sk e d e lm i- és ip a r k a m a r a m . titk á r a . A ra d , 1894. (K éthy L .)

MAGYAR PÆDAGOGIAI TÁRSASÁG.
Felolvasó-ülés 1894. október 20-án.
Jelen vannak : dr.'Heinrich Gusztáv, mint elnök; Badics Ferencz,
Bartos Fülöp, Böngérfi János. Csengeri János, Gyűlay Béla, Hegedűs
Károly, Heller Ágost, Hóman Ottó, Kerékgyártó Elek, Lakits Vendel,
Lederer Ábráhám, Málnay Mihály, Mauritz Rezső, Nagy László, Péterfy
Sándor, Trájtler Károly rendes tagok, utóbbi mint jegyző ; továbbá
Schvetz Vilmos, Szedlacsek Lajos, Reif József s még számos hölgy
vendég.
I. Az ülés megnyitása után Bartos Fülöp: «A modern nyelvek
tanításának nehézségei»-ről értekezik.
II. Dr. Kerékgyártó Elek felolvassa: «Leányaink nevelésérőlés
oktatásá »-ról szóló értekezését. Mindkét felolvasást érdekkel hallgatták
s előadóknak köszönet szavaztatott.
A felolvasó-ülést a rendes tagok zárt ülése követte, melyen a tit
kár több új kültagot jelent be, kiket a Társaság felvesz.

A MODERN NYELVEK TANÍTÁSÁNAK
NEHÉZSÉGEI.*
Legyen szabad mindenek előtt köszönetét mondanom a Magyar
Psedagogiai Társaságnak, hogy e helyen, melyről csak nem rég egy
kiváló franczia tudós véleményét tolmácsolták, ón is néhány megjegy
zéssel járulhatok középiskolai nyelvtanításunk problémájának megálla
pításához. Vállalkozásom merész voltát mentse egyrészt ama körül
mény, hogy ama problémának csupán megállapításáról van szó, és nem
megoldásáról ; másrészt pedig, hogy Bréal általános módszertani fejte
getést nyújtott, míg a következő észrevételek a magyar középiskola
külön szempontjából kívánják a kérdést megvilágítani.
Michel Bréal, a mennyire az itt felolvasott ismertetésből kive
hető, a probléma első részével, mi legyen a modern nyelvtanítás czélja,
gyorsan végez. Szerinte az iskola feladata a növendéket az idegen nyelv
gyakorlati használatára képesíteni. De ez a felfogása manapság alig is
szorul bő okadatolásra. Hogy a nyelvtanítás beszédtanítás legyen, ez a
jelszó mindenütt visszhangra talál. Mióta csak élő idegen nyelvek taní
tásával foglalkoznak, a beszélőképesség elsajátítása mindig fő gondja
volt az elméleti törekvéseknek ép úgy, mint a gyakorlati tanításnak.
Új e jelszó pusztán az iskolára, kivált pedig a középiskolára nézve, arra
a középiskolára, melytől azelőtt első sorban, néha kizáróan irodalmi mű
veltséget és formális képzést követeltek. A klasszikus nyelvek közül a \
görögnél alig akadunk nyomára az európai irodalmaknak, ezt az anya
nyelvét senki sem akarta beszélni. A latint élő nyelvnek tanították, a
míg jóformán az is volt és még nem nagy ama nemzedékek száma, me
lyek a latin beszéd tanulásától fel vannak mentve. A modern nyelvek
az újabb keletű reáliskolával lettek iskolai nyelvekké és néhány évtize
den keresztül a klasszikus nyelvek grammatikai módszerével tanították
őket. Még nem múlt el egy emberöltő, a mióta az ú. n. német reform* F e lo lv a s ta a szerző a «M agyar P æ d ag o g iai T ársaság» f. é. o k tó b er
h ó 20-án ta r to tt re n d e s h a v i ülésén.
M agyar P u d ag o g ia . I I I . 10.
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mozgalom a gyakorlati czélt és az általa követelte gyakorlati módszert
kezdte hirdetni. Az új eszmék annál gyorsabban hódítottak, minthogy
korunk szelleméből eredtek. A közönség örömmel fogadta, mert a prak
tikus ozélok iránt mindig fogékonyabb, mint az elméletiek iránt. —
A Nürnberger Trichter hazájában, miután az Ahn-Ollendorf módszerét
alaposan megunták és a Ploetzöt is egyhangúnak kezdték találni, szíve
sen vették az újítást. A tanügyi kormányok is érezték, hogy az új czél
és az élet közvetlen szükséglete között nagyobb az összefüggés, mint a
régi irányban lehetett. A német igazgatói értekezletek csakhamar mel
lette nyilatkoztak, mert az igazgató a szülék kívánságainak természet
szerűen többet hajlandó engedni, mint a tanár. De maga a pædagogia
is megtalálta a módját, hogy az új eszmék szolgálatába álljon. Nem
csak azzal, hogy a középiskola ideális czéljai iránt engedményekre állt,
1hanem az élő nyelvnek egyenlő értéket kezdett tulajdonítani az irodalmi
nyelvvel, amazt is olyan órganismusnak tartva, melynek taglalása mí
velő, gyakorlása formálisan képző hatással van a tanuló elméjére. E fel
fogás szerint az élő nyelv és irodalma együttesen adnak módot arra,
hogy az idegen nép világába behatoljunk. Ha az egyik az aristokrata
elemet képezi, a nemzet műveltségének legmagasabb kifejezését, a má
sik, a demokrata elem, eredetibb, közvetlenebb nyilvánulása a nép lel
kének. Egyoldalúság volna bármelyikét is elhanyagolni, úgy hirdeti ez
elmélet. «Lehetne czitálni embereket», kiált fel Michel Bréal, «kik
kritikákat Írtak Chaucerről, Miltonról s nem tudtak útbaigazítást kérni
Londonban a rendőrtől !»
E felfogás természetesen eljutott hozzánk is. A gyakorlati érdekek
az utolsó három évtizedben nem csupán anyagi fejlődésünkben jutottak
szóhoz. Érvényesülni tudtak szellemi életünkben is. Az irodalmat és
művészetet az iskolának követnie kellett és immár ott tartunk mi is,
hogy idegen nyelvtanításunk mind inkább megszűnik irodalmi tanítás
nak lenni és válik lassankint beszédgyakorlássá.
Az új irány hazánkban aránylag nehezen tudott térhez jutni.
Felülről indult, tanterveinkben és utasításainkban nyert először kifeje
zést. Maga a tanárság feltűnő tartózkodással viselkedett vele szemben.
Mintha nem akarta volna megérteni, hogy a nemzetközi érintkezés
rohamos fejlődésének, a praktikus érdekek felülkerekedésének idejében
az iskolának nem szabad ellenszegülnie amaz áramlatnak, mely kultu
rális életünk minden elemébe be tudott hatolni. A tanárok szerették
volna folytatni csendes, szerény munkájukat, konjugálni meg deklinálni,
tarka-barka mondatokat magyarra meg magyarból fordítani, klasszikus
szövegeket elemezgetni, egy kis stilisztikai, poétikai és irodalomtörté
neti kurzust átvenni és az egész tanfolyamot méltóan a nagy érettségi
ordítással befejezni.
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Ebből a nyugalmas kerékvágásból a tanterv határozott követelése .
sem tudta egy ideig kizavarni. Hivatalos tanczélunk a német nyelvben
azt kívánja, hogy a tanuló «az oktatás köréből vett tárgyról német j
nyelven helyesen írni és beszélni tudjon », a francziát illetőleg pedig
kimondja, hogy «a tanuló valamely az oktatás köréből vett tárgyról
szóló magyar szöveget franoziára helyesen fordítani tudjon és a franczia
nyelv szóbeli használatában lehető jártasságra szert tegyen.» Nyilvánónak tartották, hogy a követelmények sorrendje szándékos s így az ide
gen beszéd utolsó helyen jöhet csak figyelembe.
A külföld mozgalmai ezalatt át-átvetették hullámaikat, egy-egy
fiatalabb pædagogusunk az ifjúság romboló vágyával kezdte döngetni a
megrögzött didaktika védő vámjait, a közvélemény mind sűrűbben hal
latta szavát, az egyéves önkéntesek, de még inkább a katonai hatósá
gok panaszának visszhangja erősbödött, az érettségi vizsgálati biztosok,
és nem utolsó sorban az idegen nyelvi tanításra nagy súlyt vető tan
kerületi főigazgatók szüntelenül e tanítás eredménytelen voltáról Írtak,
és jelentéseiknek ama része leginkább foglalkoztatta közoktatási kormá
nyunkat.
A tanárságnak engedni kellett. Még ma is küzd ugyan egynémelyik tagja az új eszmék hódító ereje ellen, de aligha bírják sokáig.
A nyelvtanítás régi módja és czélja teljesen népszerűtlen, úgy a pædagogusok, mint laikusok körében. Oda jutottunk, hogy a modern nyelvek
tanításában az eredményt és e nyelvek tanárában az érdemet csakis a
szerint mérik, mennyire tanulnak meg a növendékek az idegen nyelven
beszélni. Minden egyebet, úgy mondják, szívesen elnéznek. Ily körül
mények közt akár meggyőződésből, akár kötelességből meg kell birkóz
nunk a feladattal, meg kell kisértenünk a végrehajtását.
De már most, a próba elején, aggodalmak támadhatnak az ered
mény iránt. Bármily lelkesedéssel is fogjunk az új czél megvalósításához,
nem fojthatunk el sok olyan kételyt, mely már a kezdetnél ébred
bennünk.
Az idegen beszéd tanításának középiskoláinkban a mai viszonyok
közepette óriás nehézségek állnak útjában.
Nehogy általánosságokban legyek kénytelen szólam, a reáliskolai
franczia tanítás ügyére szorítkozom ezúttal és itt ama viszonyokon értem
a fennálló tantervet és utasításokat, az érettségi vizsgálat módját, a
rendelkezésre álló óraszámot, az osztályok népességét, a használatban
levő tankönyveket, a tanulók előképzettségét, az Írásbeli dolgozatok
rendszerét és az osztályozó eljárást.
Tehát úgy szólván minden, a minek segítségül és támaszul kellene
szolgálni az oktatásban, akadályt képez. A minek könnyítenie kellene
feladatunkon, az növeli súlyát. A tanterv halmozza a czélokat, az uts
34*
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sítások még bővítik a követeléseit, az érettségi olyan feladat elé állítja
a tanulót, melyre sem a tanterv, sem az utasítások nincsenek kollő
tekintettel. Az osztályok népessége mindent inkább elérhetővé tesz, csak
az egyéni tanítást kívánó beszédgyakorlatokat nem. Az óraszám e mel
lett minimális, tankönyveink jó része egész más czélra készült. A növen
dékek az anyanyelvi órákban azt tanulják legkevésbbé, a mire a német
vagy franczia tanításban legnagyobb szükség volna. Mindez voltakép
egy nagy bajnak válik kutforrásává. Az idegen beszéd gyakorlati elsajá
títására a jelen viszonyok között nincs meg a kellő idő. Legyen szabad
ezt előbb néhány számadattal megvilágítani. A franczia nyelv taní
tására a kezdő fokon, melyhez а III. és IV. osztályt számítom, heti öt
órát szán a tanterv. Ha 30 fiút veszek, kiket tíz hónapon, tehát körül
belül negyven héten át, hetenkint öt órán keresztül, minden órában
teljes 60 perczig beszéltetek, folyton-folyvást beszéltetek, akkor egy-egv
fiúra, minthogy negyven hétben 2 0 0 órát adok, az egész éven át körülbelül
6 V2 óra beszédgyakorlat jut, liba óráig beszélt a növendék valósággal,
a többi időn át legfeljebb hallott beszólni, a mi nem elveszett idő, de az
a 6 V* órai gyakorlat csak nem lehet elég arra, hogy a hallottakat telje
sen magáévá tegye. Ismételnem kell, hogy 30 növendéket vettem szá
mításom alapjául, pedig tudva való, hogy ez idő szerint nincsen olyan
reáliskolai III. vagy IV. osztályunk, a hol ez az ideális szám található.
Évi 40 heti tanítást vettem, a mi a valóságban szintén jóval csekélyebb
és az órákban megszakítás nélkül való beszédgyakorlatokat, a mi kivihe
tetlen. Ha e számítást a reáliskola hat éves franczia tanfolyamán végig
viszszük, az eredmény ez : Minden reáliskolai abituriensünk, ismét fel
téve, hogy a hat év alatt egyebet sem tett a franczia órákban, mint csu
pán beszólt, tanulmányi ideje alatt összesen 32 órán gyakorolhatta, ha
szabad így mondanom, saját,nyclvüleg a franczia szót.
Pedig ez csak a dolog egyik oldala. Alapos kételyeim vannak, hogy
ha megkisértenők a hat éven keresztül minden időnket beszédgyakorla
tokra fordítani, olyan eredményt érnénk-e el, hogy nem lenne okunk
sem az időt, sem a munkát sajnálni. De akármennyire népszerű is a
beszédtanítás, ezt a kapitális próbát, tudtommal, még sehol sem tet
ték meg.
Magyar iskoláinkban nem is tehették. Mert bármennyire kívánja
is tőlünk tanügyi elöljáróságunk és közvélemény, hogy a nyelvtanítás
gyakorlati czélját tüzzük magunk elé, bármennyiszer is halljuk, majd
dicsérettel, majd gáncscsal kapcsolatban, hogy nem teljesítettük felada
tunkat, ha tanítványunk nem tud beszélni, ama viszonyok változtatása
iránt még alig történt egyetlen lépés. Csak nem rég múlt, hogy a budapesti
tankerület franczia tanárai értekezletet tartottak, melyen a gyakorlati
tanítás czélját és módját beszélték meg. Ez értekezletnek határozatai kö
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zül egyik-másik köztudomású lett. De arról, hogy az imént említettem
viszonyokon kell előbb változtatni és csak azután gondolhatunk az esz
közök megválogatására, azóta sem hallani semmit. A míg a beszédtaní
tás csak egyik czélja nyelvtanításunknak és nem szánhatjuk reá az egész,
magában tekintve, minimális óraszámot, önámítas lenne komolyan arra
gondolni, hogy növendékeinket a nyelv praktikus kezelésére vezethet
jük el.
Pedig ez idő szerint valósággal ötödik kerék a gyakorlati tanítás.
Tantervűnk és utasításaink a franczia nyelvre nem kevesebb,
mint tíz fontos czólt szabnak.
1. Biztos nyelvtani ismereten alapuló megértése az újabb franczia
irodalom műveinek. Ez a pont a nyelvtan fontosabb fejezeteinek alapos
tárgyalását kívánja, még pedig két irányban. Egyrészt a franczia szöveg
alak- és mondattani elemezésében kell biztonságra szert tenni, másrészt,
a mi az előbbinek feltétele, a grammatika egész rendszerét kell gyakor
lat tárgyává tenni. E két iránya a nyelvtani stúdiumnak magára a be
szélő képességre a legjobb hatással lesz, de csak akkor, ha a mechanikus
jártasság már meg van. A kifejezések és fordulatok gyűjtésével és teljes,
az óntudatlanságig gépies alkalmazásával a grammatikai elemezés alig
áll összefüggésben. Az idő, melyet ez utóbbira szánunk, a praktikus
nyelvhasználat szempontjából nyolcz tizedrészben elveszett. — De
tantervűnk ez első követelménye irodalmi művek olvasását is ma
gában foglalja. Szükséges-e fejtegetnem, hogy reáliskolai növendé
keink beszédgyakorlatai és az irodalmi nyelv között milyen kevés az
összefüggés, akár tartalmi, akár alaki tekintetben ? Hogy némi komi
kum van abban az ellentétben, mely Corneille egy jelenetének vagy
Bedus egy leírásának fordítása meg fejtegetése és a hozzáfíiződő colloquiumok közöttjfennáll, mikor tanítványaink egy ilyen jelenet tartalmá
nak elbeszélésében, a mire pl. a német reformerek nagy súlyt vetnek,
Bodrigue és Chiméne nyelvén kénytelenek beszélni. Mihelyt magyará
zatokba bocsátkozunk, az irodalom és a közbeszéd különbségeit taglal
juk, a növendékben jogos kételyek támadnak a két dolog összefüggése
iránt.
Következtetést e visszásságból ezúttal nem vonok. Nem mondom,
hogy vessük ki tantervűnkből az irodalmi olvasmányt. Mert egyedüli
czélom a fennálló viszonyok jellemzése. Csak azt állítom, hogy sem a
klasszikusok olvasása, sem a rendszeres grammatizálás nem egyenes út
a beszélőképesség fejlesztéséhez.
A tanterv kivánja :
á. hogy a tanuló valamely az oktatás köréből vett tárgyról szóló
magyar szöveget francziára helyesen fordítani tudjon.
Az a francziaság, melyen a reáliskolai növendéknek e fordítást
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végeznie kell, egyaránt elüt a klasszikusok stilusától és a közbeszédtőlE fordítások csak olyan formán jutnak szorosabb viszonyba a gyakor
lati nyelvképességgel, hogy párbeszédek alakjában történnek. De a
dialogizált fordítási gyakorlat is nyomban átcsap az Írott nyelv hatá
rába, mihelyt tárgyát valóban az oktatás köréből veszi és ezzel meg
szűnik a beszélt nyelvet szolgálni. Hogy mennyi az eltérés a kettő kö
zött, azt rég meg kellett volna és meg is lehetett volna rendszeresen,
állapítani. Nem tették, a mint sok olyanba nem fogtak még, mely a
beszédtanításnak az iskolához méltó rendszeres menetéhez szükséges
volna. Talán lesz alkalmam erre más összefüggésben visszatérni. Itt
csak egy példával szeretném megvilágítani állításomat.
Az igeragozás tanítása teljesen más, ha a beszédgyakorlatok szem
pontjából és teljesen más, ha a fordításra való tekintettel végezzükA beszédben pl. az indicativus öt múlt ideje közül a tanítás első fokán
kettővel, legvégül hárommal érhetjük be. A ki csupán beszélni akar>annak az ú. n. passé définire csak néhány igénél az egyes számban, az
ú. n. passé antérieurre egyáltalában nincs szüksége. A subjonctif imparfaitja és plusqueparfaitja is teljesen felesleges a középiskolai beszédgyakorlatokban. A participiális és infinitivusi constructio az Írásbeli
fordításoknál első rangú fejezetek, a beszédgyakorlatoknál sokkal kisebb
a szerepük. E példákat halmozni lehetne, sőt, mint említém, rendsze
rezni kellene. Világos, hogy az az idő, melyet a fordítás gyakorlásánál a
grammatika ezen részének szánandó, és ez az idő nem lehet rövid, a
beszélő-ügyesség fejlesztésére jóformán fényűzés. Pedig a mi óraszámunk
keretében ez a fényűzés veszedelmes.
Ezen Írásbeli fordításokra a reáliskolai tanárnak ez idő szerint
nagy gondot kell fordítania. A franczia érettségi vizsgálatnak nincs szó
beli része, csupán egy nagyobb Írásbeli fordítást kívánnak. Az a tanár
lelkiismeret nélkül cselekszik, a ki a tantervbe mindenütt utolsó helyen
említett szóbeli gyakorlatok kedvéért elhanyagolja a fordítás ügyessé
gének fejlesztését, mert az a tanár koczkáztatja tanítványainak sorsát
az érettségi vizsgálaton. Nyíltan bevallom, hogy a VHI. osztályban csak
aggódva szoktam a heti három és a korábban végződő tanév összesen
száz órájában mást is tenni, mint az Írásbeli fordítást gyakorolni. Aggo
dalmaimat megérti mindenki, a ki tudja, mit tesz egy jobb magyar szö
veget idegen nyelvre fordítani. De nem vonna-e joggal kérdőre az a
tanítványom, a ki az h-ásbeli érettségi fordítás alkalmával érezné, hogy
nem tettem meg mindent arra, hogy képes legyén feladatát megoldani?
Nem kérdezné-e joggal tőlem, miért gyakoroltuk annyi éven keresztül
annyit a beszédet, mikor az ő jövőjére döntő jelentőségű vizsgálaton
senki sem nézi, tud-e francziául társalogni, hanem csak azt, tudja-e a
kitűzött szöveget lefordítani ? Vagy eltűrjem, hogy azt a fordítást olyan
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nyelven írja, a melyen beszél ? Ne húzzam alá azokat a nevezetes bot
lásokat, melyeket stílusában tennie kell, ha írásban is csupán a beszélt
francziaságot bírja? Elfogadja majd e fordítást az a miniszteri kikül
dött, vagy az a főigazgató, a ki az irodalmi stilusnak alapos ismerője és
azokon a botlásokon méltán megütközik ?
Az érettségi fordításnál elemi követelés a helyesírásban való biz
tosság és a szótár használatában való jártasság. Ez utóbbinak, ha elte
kintünk a fordítás és a beszéd szókincsének legalább quantitative fel
tűnő nagy különbségétől, még némi hasznát veszszük a szóbeli gyakor
latnál, de a helyesírásra fordított időről senki sem állíthatja, hogy a beszélőképesség fejlesztésére valami nagy nyereséggel jár. Pedig ez az idő
is, ha komolyan veszszük a feladatot, számot tesz a mi viszonyaink
között.
A tanterv ezen érettségi fordítás előkészítése gyanánt megkíván
3. a III. és IY. osztályban hetenkint egy házi vagy iskolai Írásbeli
dolgozatot, az Y. és VII. osztályban pedig két hetenkint egy házi Írás
beli dolgozatot.
Ezek az Írásbeliek természetesen az iskolai időből külön elveszik
a maguk részét. Minden feladatnál csupán egy órára téve az előkészítés,
megbeszélés és javítás tartamát, vagyis a beszédgyakorlatoktól okvetle
nül megvonandó időt, a két első évben elvesztünk 40 Ю órát, a máso
dik kettőben 20- 20-at.
Az utolsó két évben ismét változik a feladatok természete. A tanterv ép az érettségi előtt a fordításokat elhagyja és előírja, hogy
t. a VII. meg a VIII. osztályban havonkint egy önálló Írásbeli
dolgozat készítendő.
Ezzel ismét a modern nyelvtanításnak egy megoldatlan kérdésé
hez jutunk. Mi a fontosabb, az önálló .dolgozat képessége vagy a fordí
tásé ? Tantervűnk a fordítást látszik fölül helyezni, mert több időt és
több utasítást szán neki és az érettségin, legalább a francziából, csak ezt
kívánja. A közvélemény, szakkörök és közönség, kétségkívül az elsőnek
tulajdonít nagyobb jelentőséget. De akármelyik oldalon legyen is igaz
ság, a tények, melyek beleszólnak a vitába, arról tanúskodnak, hogy
reáliskolai érettségi vizsgálatunkon a tanulók túlnyomó része a fordítást
választja, ha, mint a németnél történik, szabad dolgozat és magyar for
dítási szöveg között válogathat. Ebből azt az egyet bizton következtet
hetjük, hogy a fordítási gyakorlatok, melyeket intensive űztünk, a franezia írásbeli kifejezés jártasságát nem igen fejlesztette. Annál kevésbbó
a szóbeli ügyességet. A mi időt tehát a scriptumoknak és körülményes
javításoknak szentelünk, azt a gyakorlati czéltól elvonjuk.
Hogy a tanterv által követelt
5, költői darabok betanultatása nem a közbeszéd szó- meg kifeje-
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zéskiucsét gyarapítja, azt nem szükség fejtegetni. De ép oly kevés hasz
not huzunk, ha
6. «afranczia stilus ismertetése megfelelő olvasmányokon történik,
tekintettel a magyar nyelvi rhetorikai és poétikai oktatásra. »
Ha csak nem tehetjük ezt franezia nyelven, a mint a tanterv né
mely helyén ajánlják. Nem hiszem, hogy a VI. osztályban, tehát a fran
ezia kurzus negyedik évében ez a franezia nyelven folyó stilisztikai meg
rhetorikai magyarázat komolyan lehetséges volna. Az egyetlen forma,
melyben elképzelem, az, hogy a tanár lassan, óvatosan mondja el e ma
gyarázatokat, mondatról-mondatra lefordíttatja és végül röviden össze
foglalva leíratja, hogy a következő órában ismét óvatos kérdésekben
számon követelje. De kétséges, hogy a tanulók, mint mondani szokás,
saját szavukkal feleljenek. Ehhez a stilistika meg rhetorika terén nincs
elég szóbőségük, mert hiszen ép e fokon kezdik gyűjteni.
Ugyancsak a VI. osztályban vannak előirva
7. a franezia verstan elemei.
Ezek valóban alkalmas tárgyul szolgálnak szóbeli gyakorlatokra.
Ez elemek jól szerkesztett szövegben, fordítás után, egyszerű, könnyű
kérdésekben dolgozhatók fel. De bajos lesz például a franezia és magyar
vers különbségeit a tanulótól közvetlenül franezia nyelven kívánni. Ezt
ismét csak kész szöveg alapján tudja majd kész kifejezésekkel meg for-'
dulatokkal elmondani. Mert az önálló feleletekre még most kezdi a
nyelvanyagot gyűjteni. Elképzelhető, hogy a VI. osztály heti négy órá
jából mennyi juthat a franezia verstanra, mint hatodik helyen álló kö
vetelményre. Midőn a növendék kissé otthonosan kezdi magát érezni a
verstan nyelvében, elmúlt az év és jönnek az új feladatok.
A VII. osztályban, heti három órában az eddigi czélokhoz járul
8. az újabb franezia irodalom főbb képviselőinek ismertetése, mű
veikből vett szemelvényekkel és egy-egy teljes műnek olvasásával.
Vessünk egy pillantást ez osztály franezia tanítására, mint egészreA nyelvtannal tovább is kell foglalkoznunk, legalább ismétlések formá
jában. A magyarból való fordításokat sem szüntethetjük be, mert fenyegetőleg int a két év múlva beálló érettségi vizsgálat nagy feladata.
A klasszikus Írókból szemelvényeket kell olvasnunk, és legalább egy
nagyobb művet teljesen. Az Írók életét és működését sem hagyhatjuk
szó nélkül. Az olvasás közben nem csak grammatikai, de verstani, poé
tikai, irodalomtörténeti magyarázatot is kell adnunk. Végül önálló házi
dolgozatokkal kell némi időt töltenünk. Ezt a hót feladatot összesen
120 órában kell elvégeznünk (ismét ideális tanévet gondolva), melyből
m :g levonandó a fegyelem, osztályozás és ismétlés ideje. Az a 120 óra
talán elég volna ama czélok egyikére közepes eredménynyel. Mennyi
ut belőlük magára a beszélőképesség fejlesztésére ? Sem a nyelvtani )
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magyarázatok vagy ismétlések, sem a magyarból való fordítások, sem a i
klasszikusok olvasása és fejtegetése nem vezet egyenesen a gyakorlati
nyelvhasználat czéljához. A VII. osztályban tehát az a tanár, a ki az
előző négy évben minden áron beszéltette a tanulóit, kénytelen lesz fájdallmas resignátióval nézni, hogyan kezdik növendékei a beszélő ügyességet
veszíteni. Ha csak ami nem szánja el magát, hogy a tauterv és érettségi
vizsgálatra való tekintet nélkül a szóbeli gyakorlatokat folytassa.
Hasonlóak, sőt még mostohábbak a viszonyok a VIII. osztályban.
Itt a klasszikusokon kívül a tudományos, philosophiai és természet
tudományi irodalomból is olvasni kell szemelvényeket. Tehát egy kilenczedik fontos feladat. És
10. a franczia nyelvtan rendszeres áttekintése is megkíván tátik.
A ki talán a VII. osztályban nem sok ügyet vetett a gram
matikára, az most, a tizenkettedik órában lássa, hogyan felel meg
a tanterv e követelésének. Az önálló írásbeli dolgozat is megmarad, de
az érettségi fordítás ideje rémítően közeleg. A tanév megrövidül, a
növendékek munkája halmozódik, de a franczia tanárnak olvastatni kell
klasszikus textusokat, teljes irodalmi művet, történeti, philosophiai és ter
mészettudományi olvasmányokat, az Írók rövid méltatását adni, a nyelv
tant rendszerbe kell foglalnia, házi dolgozatokat javíttatnia, lehetőleg
sokat fordítania, mikor jut idő a beszédre ? A tanterv szerint ez osztály
ban a tanítás nagyobbára franczia nyelven történik, tehát belátja, hogy
teljesen nem lehetséges. De nekem úgy rémlik, hogy a VIII. osztály
azon órájában, melyben a tanítás franczia nyelven történik, a tanterv
czéljait tekintve, bizony inkább csak a tanár fog francziául beszélni.
Pedig az igazi szóbeli gyakorlat akkor kezdődik, midőn a tanuló maga
beszél. Kétségen kívül áll, hogy a mit az olvasmányból szemünkkel, a
hallott beszédből fülünkkel és az Írásból kezünkkel,
mert ez is egy
út —- megtanulunk, az a szóbeli kifejezés anyagává válhatik. De ez az
anyag csak akkor igazi birtokunk, ha a beszélő mechanismus körébe jut.
Ehhez pedig csak a direkt beszélőgyakorlat utján ér el. Fájdalom, még
ma sem ismerjük, positiv tudományos formában az emberi beszéd vég
telenül bonyolódott psycho-phisikai folyamatát. Pedig csak ennek az
alapjára építhet majd a didaktika, ha a beszédtanítás módszerét meg
akarja konstruálni. Mennyi beszédünkben a tudatos és öntudatlan után
zás, milyen része van benne az emlékező tehetségnek, az analógiának.
Milyen összefüggésben áll az egyénnél a nyelv fejlődése és a gondolko
dás ébredése, mennyi az örökölt képesség és mennyi a nevelés befolyása.
Mi szerepe van a hallásnak és későbbi fokon a látásnak. Hogyan tanulja
a gyermek anyanyelvét, mi módon fejlődik a beszélő tehetség a siketnémánál, mindez még olyan kérdés, melyeknél az anyaggyűjtés stá
diumában vagyunk. De a tapasztalat ma is elégnek látszik arra, hogy az
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idegen nyelv szóbeli használatának elsajátításáta csak egy utat jelöljünk
ki: a szóbeli gyakorlatot. Nem csak Bréal tud olyan példát, hogy valaki
Chaucerről meg Miltonról kritikát képes írni, de a londoni rendőrtől
nem tud útbaigazítást kérni. Mindnyájan ismerünk olyan embereket, a
kik valamely külföldi irodalom bármely termékét alakilag és tartalmi
lag teljesen meg tudják érteni, szépségeit élvezhetik, jelentőségét felfog
hatják, tehát az idegen nyelvet teljesen értik, de sem szóbeli, sem Írás
beli használatában nem jártasak. A nyelvtudás két eleme, ha szabad úgy
neveznem, a passzív, mely a megértésében áll, és az aktív, mely a kife
jező képességben nyilvánul, sok szállal függ ugyan össze, de sok gát is
választja el egymástól. Ezt feledni látszanak azok, a kik középiskoláink
irodalmi tanulmányaitól és fordítási gyakorlataitól várják az idegen
beszéd elsajátítását.
Az imént jelzett nagy visszásságokhoz járul még nálunk a szóbeli
gyakorlatokat nehezítő nagy száma a növendékeknek. Ez olyan phisikai
akadály, melyet felesleges részletesen fejtegetnem. A gyakorlati tanítás
eredménye minden körülmény között fordított arányban áll a tanulók
számával. Csak egy mód volna az osztályok népességének ellensúlyozá
sára, ez az óraszám tetemes gyarapítása. Mert ismétlem, a jelenleg ren
delkezésünkre álló idő a kitűzött több czél közül talán egyre elegendő
volna, de a gyakorlatinak ez sem.
Nem lesz felesleges azt is megérinteni, hogy bár mindenfelől a
beszédtanítást kívánják, az erre szolgáló tankönyveknek még jóformán
híján vagyunk. Jelent ugyan meg az utóbbi években néhány olyan franczia olvasókönyv, mely a gyakorlati czél szolgálatába látszik szegődni.
De mindannyi egy nagy fogyatkozásban leledzik. Kétféle dolgot akarnak
megvalósítani. A beszédtanításhoz eszközt akarnak nyújtani és egyúttal
az analytikus módszerhez anyagot szolgáltatni. Pedig ez a két dolog
felfogásom szerint nem jár szükségképen karöltve. A németeknél is nagy
zavart okozott az új czélnak és az új módszernek összebonyolítása. Hogy
a tanítás analytikus menetű legyen és kezdettől fogva összefüggő olvas
mány alapján történjék, úgy hiszem, a didaktika egész más fejezetébe
tartozik, mint a gyakorlati nyelvtanítás problémája. Beszélni taníthatok
synthetikus utón is. És az a tankönyv, mely az elemző módszert követi,
csupán ez egy oknál fogva még nem alkalmas gyakorlati használatra is.
Az új czél együtt született, úgy szólván, az új módszerrel, sok jó szol
gálatot is tettek egymásnak, de egyáltalában nem élnek elválaszthatat
lan frigyben.
Utoljára hagytam annak az akadálynak említését, melyet állá
somnál fogva csak óvatosan érinthetek. Francziául beszélni csak az
taníthatja ki maga is tud. A tanár pedig vagy nagyon jól beszél, vagy
sehogy. Hézagos tudás épen ezen a téren, egyenlő a semmivel. Tudva
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való, reáliskolai franczia tanáraink közül még mindig sokan vannak, a
kik kénytelenek bevallani, bogy a budapesti egyetemen végzett tanul
mányaik alatt nem volt alkalmuk elég gyakorlati ügyességre szert
tenni. Mások arról panaszkodnak, bogy künn jártak ugyan Francziaországban, tanulmányaik betetőzése végett. De tíz év óta vidéken élnek,
csak reáliskolai tanulótól és enmaguktól hallanak franczia szót, elfelej
tik a beszédet, elvesztik a folyékony, könnyű szóbeliség képességét.
A szünidőket külföldön tölteni nem áll módjukban. Csoda-e, ha az ilyen
tanár egyszerűen elveszti kedvét a beszédgyakorlatoktól, mikor a saját
tudásában kezd meginogni a hite ?
Ha mindazt, a mit az előzőkben reáliskolai franczia tanításunk
ról nagy vonásokban, de bízvást mondhatom, nem tulsötét színekkel
vázolni igyekeztem, egybevetjük e tanítás eredményével, csak igazolását
leljük állításaimnak. Abituriensünktől hiába kivánnók, hogy akár iro
dalmi, akár tudományos müvet könnyen, tehát szívesen olvasson. Erre
nem jutott elég idő, mert sokat kellett írni, fordítani, grammatizálni
meg beszélni. Ha azt várjuk tőle, hogy egy komolyabb ügyben franczia
levelet írjon, megtagadhatja, mert olvasmányai más körbe vezették,
fordítási gyakorlatai a fogalmazás képességét nem fejlesztették, a mit
beszélt, az meg más nyelvi formákban mozgott. Ha franczia emberrel
hozzuk össze, akkor kitűnik, hogy Bréalnak van igaza, meg sem tudja kez
deni a társalgást, mert irodalmi és tudományos olvasmányaiban nem talált
rá példát, nem beszélhet sem Kacine, sem Nisard nyelvén. írásbeli munkái
közben beszélő szervei tétlenek maradtak, nem fejlődtek, a mi beszédgyakorlatokat tanárjával űzött, azok az oktatás köréből vett tárgyról
folytak, lassan, szaggatottan, nyelvtani fejtegetésektől, tanári intésektől
meg-megszakítva. Sohasem kérdezte tőle tanárja, hogy mi járatban vanr
mint szolgál egészsége, sem ő tanárjától. Olvasmányaik megbeszélése
közben mindenről volt szó, csak arról nem, a mivel a rendőrtől útba
igazítást kérhetne. Erre meg külön nem jutott idő.
Szóval, reáliskoláink végzett növendékei ismerik a franczia nyelv
tan rendszerét, szótár segítségével el tudnak valahogy igazodni egy
könnyebb prózai szövegen, képesek egy könnyű magyar textust francziára fordítani feltűnő helyesírási és nyelvtani, de nem komoly stilistikai hibák nélkül, nagy nehezen meg tudnának Írni egy kis franczia
levelet; ha jói megerőltetik magukat, egynéhány kérdésből meg felelet
ből álló franczia társalgáson is túl esnek. Ex omnibus illiquid . . . Ezt
az eredményt nem csak azoknak kell keveselleni, a kik azt tartják, hogy
az iskola csak olyan czélt tűzzön maga elé, melyet teljesen el tud
érni. A félmunka nem méltó hozzá. Keveselleni kell az eredményt, bár
milyen szempontból tekintjük is. De a hat éves kurzusnak e sovány
termése ne ejtsen senkit csodálatba. A reáliskola franczia tanára nem
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produkálhat jobbat, a míg az egyik fél kedvéért beszéltet, a másik tet
széséért irodalmat, a harmadiknak kívánságára nyelvtant és a negyedik
követelésére fordítást kell tanítani.
Ha valóban olyan fontos a beszélőképesség elsajátítása, csak egy
mód van reá: fel kell áldozni az irodalmi tanítást, meg kell szüntetni az
: érettségi fordítást, tetemesen le kell szállítani az Írásbeli gyakorlatok
számát, le kell mondani a grammatikai elmeképző befolyásáról, és főleg
szaporítani kell a franczia órákat. Ennyi áldozatot kíván meg a gyakor
lati czél mai viszonyaink közepette. Hogy meg is éri-e, az felolvasásom
keretén kívül esik.
B artos F ü l ö p.

KÖZMŰVELŐDÉSÜNK ÉS A HARMADIK EGYETEM.
— D r . B e r z e v ic z y A lb e r t k ö n y v e . —

Valahányszor a pædagogiai theoria embere oly kérdés előtt áll,
mely új közművelődési intézmények alkotására vagy szervezésére vo
natkozik, és e kérdést az elvek világítása mellett vizsgálni próbálja :
mindannyiszor érzi, hogy oly talajon mozog, melyet mindeddig tudo
mányosan alig műveltek, és a melyen az elvszerü, elméletileg szigorú
eligazodás helyett még mindig csak a véletlentől vagy localis rugóktól
inspirált tapogatódzásokkal elégszik meg az európai tudományosság.
Még mindeddig nem létezik az a tudomány, mely a modern közművelő
dés organismusát egészében áttekintené, elveit kifejtené, határait meg
állapítaná, megmondaná, hol kezdődik és hol végződik az, a mit közműveltségnek nevezünk, melyek szükségletei, mily viszonyban vannak
ezek egymáshoz, melyek az egyik vagy a másik szükséglet prioritásának
kritériumai, mi az egyik vagya másik intézmény osztaléka a közművelő
dés létrehozásában stb. stb. Még mindig nincs meg az, a mit közművelő
dés tudományának nevezhetnénk. Egy ily tudomány hiányát konstatálta
a modern társadalmi tudomány egyik mestere, Lorenz Stein is körülbelől egy évtizeddel ezelőtt megjelent könyvében, mely mint «Verwal
tungslehre» cziipű nagyszabású munkájának ötödik része szól a közművelődési intézményekről is. Tulajdonképen megkísérti ÍStein e köny
vében egy ily tudománynak, a «Wissenschaft vom Bildungswesen» meg
alapítását, de mind az ő nagyértékü műve, mind pedig más, pædagogus
részről kiinduló kísérletek e téren szintén nem adnak feleletet a fen
tebbi kérdésekre, ügy látszik még a történeti előmunkálatok, a közművelődési és specialiter az iskolai intézményeknek a közműveltségre való
hatására vonatkozó történeti tanulmányok még sokkal fejletlenebbek,
mintsem hogy a tudomány ily rendszere egyelőre kellően felépülhessen.
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J)e ha a mondottakban konstatáljuk, hogy a közművelődés kér
déseinek elméleti megvilágításában még mindig hijját érezzük a biztos,
tudományos alapokon nyugvó eligazodásnak, ez természetesen csak
annyit jelent, hogy a theoria emberének e kérdésekben a praxis köve
teléseivel szemben kétszeres óvatossággal kell lennie, és korántsem
jelenti természetesen azt, hogy a gyakorlat hatalmas követelései előtt
egyszerűen szemet hunyjon, és esetleg csak az ötletszerűségnek vagy az
alkalomszülte inspiratiónak szolgáltassa ki a közművelődés intézményeit.
Óvatos körültekintést a közművelődés egész mezején, és nemcsak annak
az illető szótan forgó intézménynek specialis területén, a kapcsolatok
beható vizsgálását, melyek azt a közművelődési intézmények egyéb
ágaihoz kötik, de természetesen megfigyelését azon gyakorlati hivatás
beli szükségleteknek is, melyeket az illető intézmény műveltségét ter
jesztő hatása mellett, esetleg szolgál : mindezt mindig meg kell követelni
attól, ki közművelődésünk számára új intézményt, új nagyobbszabásu
alkotást kiviin. S e befelé, saját nemzeti létünkbe való pillantást, melyet
mindig a legmagasabb, az egész kultúrára kiterjedő szempontok kell
hogy vezessenek, hathatósan támogathatja, azaz kell, hogy támogassa
a más európai államok jelenével és múltjával való összehasonlítás, a
történeti és statisztikai okulás is. A hol a valamely új kultúrintézmény
alkotására vonatkozó kívánságokat ilynemű komoly megfontolások ki
sérik, illetőleg vezetik : ott megnyugodhatik a theoretikus szemlélő is
és egész leikével hozzájárulhat a praxis követeléseihez.
Egyetemeink szaporításának régen folyó kérdéséről megjelent e
napokban Berzeviczy Albertnek, a közoktatásügyi minisztérium volt
államtitkárának tollából egy nagyobbszabásu, már könyvnek is mond
ható röpirata.: mely e fentjelzett kellékeknek minden tekintetben
megfelel. «Közművelődésünk és a harmadik egyetem» czímet visel e
könyv, mely a kérdés eddigi fejlődésének történeti áttekintése után a
benső meggyőződés nyomatékos hangján kardoskodik egy harmadik
egyetemnek az állam részéről mmélelőbb való felállítása mellett.
A nagyfontosságú kérdésnek ezen emelkedetteb b szempontból
való tárgyalásában sok becses részletet talál bizonyára az is, ki e kérdés
megoldását nem találja oly sürgősnek, mint Berzeviczy, s annál nagyobb
elégtétellel olvashatja az, ki vele egyetértőleg egyetemeink szaporítását
nemzeti kultúránk nemcsak egyik legfontosabb, de egyszersmind leg
gyorsabban teljesítendő szükségletének tartja.
Annyi bizonyos, hogy senkisem zárkózhatik el azon statisztikai
tannlság elől, melyet Berzeviczy nagy szorgalommal összehordott adaKőzmüveUhlésünk és a harmadik egyelem. — Irta <lr. Berzeviczy
Albert. — Budapest, Singer és Wolfner kiadása, 1894.
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tokból levon, hogy t. i. Oroszország kivételével egész Európában mi
állunk legrosszabbul egyetemeink számára nézve. Ép úgy nem ignorálható az a történeti tény, hogy mindenütt az alsóbb oktatás, a népneve
lés ügye csak akkor fejlődött ki, a mikor a felsőbb oktatás magas fokra
jutott. Természetes, bogy statisztikai és történeti tények magukban
véve nem lehetnek még döntők egy jövendőbeli alkotás szükségességé
nek kérdésében, de a hol a dolog természetében rejlő erős érvekkel ren
delkezünk, ott ez érvek támogatására ama tények igen jelentősek. S ily
érvek hijján sincsen Berzeviczv könyve.
Terünk és időnk ezúttal nem engedi, hogy mindezen egytől-egvig
figyelemreméltó érvekkel egyenként foglalkozzunk, és nem lehetetlen,,
hogy más alkalommal még egyszer visszatérünk rájuk : név. arra, a mit az
egyetemeknek a szakiskolák felett való előnyéről, a mit orvosaink cse
kély számáról és orvosnövendékeinknek osztrák főiskolákon való tanu
lásáról, a mit az esetleges új egyetem hallgatóságának számáról, a
kisebb városokban létező egyetemek jó tulajdonságairól, a kérdés pénz
ügyi oldaláról mond, stb. stb. Azon aggodalmaknál sem akarunk időzni,
melyeket a felekezeti egyetemek ellen felhoz, és a melyeket szintén
nagyon indokoltaknak kell mondanunk.
Csak azon, tudományos életünkre és közművelődésünkre való nagy,
általános hatást szeretnők itt is tüzetesebben szóvá tenni, melyet Berzeviczyvel együtt mi is remélünk egyetemeink szaporításától.
Azt hiszszük mi is, el se képzelhetni, hogy ez úton mennyi szel
lemi erő szabadulna fel nálunk, mely most le van nyűgözve, sőt mi több,
mennyi jutna csak ekkor munkabírásának tudatára. Ez ország ma már
korántsem szegény sok oly elmében, mely az egyik vagy másik tudo
mány művelését szívesen tenné egész élete feladatává, ha erre meg
adnák neki a kellő utat-módot. Nemcsak elvétve, de nagy számmal
vannak ma már nálunk oly képzett philologusok, kik tehetségüket és
tudásukat szívesen szentelnék az egész tudománynak, ha a középiskolai
kathedrához kötött helyzetükben nem kellene egy-két iskolai auctor
commentálásával tölteni egész életüket. Ép oly sokan vannak, kik philosopliiai vagy æsthetikai tudásukat, vagy a maguk lelki gyönyörűsé
gére, ugyszólva dilettánsok módjára ápolgatják vagy a napi sajtó ephe
mer szolgálatára szentelik, kik egyetemi kathedrára állítva, saját maguk
fokoznák az elméjük munkájához fűzött igényeket, tudománynyá fej
lesztve és mélyítve azt, a mi így sokszor csak magánmulatságul űzött
elmejáték. Hány mathematikus elme van ma már ez országban, ki ma
a középiskolai elemek tanítása mellett a mathesis valamely félreeső,
nagyobbára tán számelméleti kis szögletébe temeti elmeélét, míg ha
hivatásából kifolyólag kénytelen volna időről-időre a tudomány egész
birodalmán keresztüljárogatni, igazi, tán nagy geometerré is válhatnék ;
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és hány physikus van hazánkban, ki természetes tehetségét a játékszergyártástól nem igen messze eső találmányokra pazarolja, míg egyetemi
kathedrához jutva talán új fontos experimentális methodusokkal gaz
dagíthatná a tudományt. S az orvosok között ki nem ismerne sokakat,
kiknek eredeti nagy érdeklődéséből a természet csodás működése iránt,
mely tán nagy biológusokká prædestinâlta őket, a mai körülmények
mellett idővel nem maradt meg több, mint a mennyi szép bogárgyűjte
mény vagy szép herbarium létesítéséhez szükséges. Csak körül kell nézni
a mondottaknak méltánylására tudományos irodalmunkban. Azok, kik
nálunk a tudományos irodalom terén dolgoznak, roppant kevés kivétel
lel, nem tekintik át, azaz nem tekintették át sohasem tudományuknak
egész területét, de sokszor még annak legcentralisabb részeit sem is
merve, a peripheria valamely pontjába vagy darabkájába kapaszkodnak
és ezt irodalmilag monopolisálva, nem is mondhatni egyoldalú, hanem
csak egyszögletü tudósokká lesznek, kik erőlködésük tudatában némileg
jogosult önérzettel nézik buzgó, de aprólékos, az egész nemzeti művelt
ségre alig, vagy épenséggol ki nem ható munkásságukat, iá erről nem ők
tehetnek. A tudós munkája is rászorul bizonyos kivülről jövő hajtóerőre,
mely azt a maga tudománya határain belül szélessé és sokoldalúvá
tegye. Némely nagyfejlettségü kulturállamban — igaz — a közlés, a
tanítás szükségletei mellett a közönséguek magasigényü művelődési
szükségletei, azaz maguk az irodalmi szükségletek is létesitik e hatást.
Mi Magyarországon még nagyon messze vagyunk tőle, hogy tudós iro
dalmunk szükséglete, vagyis, ha úgy szabad szólnom, az irodalmi keres
let hasson ily szélesbítően tudós elméink tanulmányaira és azért kell,
hogy a kathedrai közlés kényszerűsége végezzo e munkát. Jól tudjuk,
midőn e sorokat Írjuk, hogy sokan a tudós munkájának kicsinyes fel
fogásával fognak vádolni. «A genie önerejéből tör magának utat, a genie
nem szorult külső impulsusokra, vagy plane egyetemi leczkerendekre(
mint elmebeli munkájának motoraira» — és hasonló phrasisokat lehet
szembeállítani fentebbi állításainkkal. Mennyi igazság van e phrasisokban, arról nem akarunk most vitatkozni, s csak annyit jegyzünk meg itt
velük szemben, hogy nem géniekről szóltunk, minőket a jó Isten ado
mányoz egyszer-máskor a népeknek, hanem egyszerű dolgos tudósokról,
az európai tudományt magyar lélekkel becsületesen feldolgozó szellemi
munkásokról, kik tudományukat egészükben felkarolni, ápolni, átadni,
terjeszteni hivatvák. Ezeknek meg kell adni az erre való hivatás érvé
nyesítésének módját és akkor ébren fog maradni mindvégig hivatásuk
érzete is.
De tudomány és tudmányosság — hiszen ezek csak amolyan luxus
czikkei, díszvirágai a közművelődésnek ; az elemi műveltség általá
nossá tételére, a népnevelésibe, az elemi iskolákra kell elsősorban gon-
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dőlnünk, és míg ezeknek számos hiányni és bajai megszüntetve nincse
nek, addig új egyetemekre sem szabad gondolnunk, illetőleg költenünk:
—ez ellenvetésre el kell készülve lennünk és Berzeviczy is számol vele.
Számolt és le is számol vele, ügyesen és határozottan
igaz, hogy
inkább csak kissé rhetorikus módon, Hunfalvy Pál és Csengeri Antal
nak a «felülről terjedő világosság»-ra vonatkozó mondásainak idézésével
és paraphrasisával, mintsem szigorúbb okoskodás súlyával akarva azt
megdönteni. Azt hiszszük, teljesen igaza van Berzeviczynek, midőn azt
mondja, hogy felsőbb oktatásunk erőteljes továbbfejlesztésétől függ
egész közműveltségünk fejlődése, és ha a népnevelésnek feláldozzuk
felsőbb oktatásunk érdekeit, ezt végfolyamatban maga népnevelésünk
keserülné meg. Azaz, tegyük azonnal hozzá Berzeviczy szavaihoz, hogy
felsőbb oktatásunkat mindeddig elhanyagoltuk, azt máris megkeserülte
népnevelésünk ép úgy, mint megkeserülte középiskolai oktatásunk.
Minthogy nincsenek kellő számufés kellően organisált egyetemeink, ezért
nincsen nemcsak kellő fokon álló tudományosságunk, de nincsen egy
általában kellő mérvű közműveltségünk, nincs eléggé fművelt irodal
munk, nincs eléggé művelt közönségünk, nincsenek eléggé művelt taná
raink, tanítóink, ügyvédeink, orvosaink, kereskedőink, iparosaink, és
annál kevéshbé van kellően nevelt parasztságunk. Igenis «a világosság
felülről terjed», a nemzet vezető osztályainak egészben véve, nemcsak
egyeseknek bennök, meg kell telniök műveltséggel és akkor e vezető
osztályok majd önmaguktól minden nagyobb külső nyomás nélkül
nevelni fogják az alsóbb osztályokat is. A nép egész teljességében min
dig vezető osztályainak képére fog teremtődni, és e vezető osztályok, a
felső és középosztályok azok, melyeknek nincs még nálunk kellő müveltségök, vagy legalább is nincs meg oly alakban, hogy odaadhatnák a
népnek. Nézzük csak a művelt nemzetek legfontosabb irodalmi szükség
leteit, teljesítve vannak-e nálunk ? Hiszen, hogy csak egy pár feltűnő
példát mondjak, mindeddig nincsenek még nagyobbszabásu, a modem
tudás szinvonalán álló összefoglaló feldolgozásaink még saját hazánk
történetéről, hazánk természetvilágáról, intézményeiről. Oly feldolgozá
sokat értünk, melyeket művelt vagy művelődő felnőttek kezébe adhat
nánk, kik persze többet akarnak apró iskolai kézikönyvnél, de tudós
forrásmunkák vagy monograpbiákból még sem akarják vagy tudják
tudásszomjukat kielégíteni. Ily könyveket más művelt nemzeteknél
tuczatszámra találunk és nekünk eddig tán egy sincs. S mit is mondjak
az általános, ha úgy szabad szólnom, nemzetközi tudnivalókat, vagy
egyes, a szó szorosabb értelmében vett tudományos disciplinákat tár
gyaló művekben való szegénységünkről ? Hányszor elpanaszolták már
nálunk, nemcsak napilapokban és folyóiratokban, de gyűléseken és
enquêteken, még tán a parlamentben is, hogy tanárok és tanulók ná-
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Junk a legtöbb esetben egy és ugyanazon könyvből készülnek. Hányszor
észre vették már középiskolai tanárok vizsgálatakor az examinatorok,
hogy a kandidátusok ugyanazon könyvekből készültek, melyekből majd
maguk tanítani fognak. Különösen idegen nyelvet nem tudó kandidátu
saink vannak azon szerencsétlen helyzetben, hogy sokszor, egész életük
ben disciplinájukra vonatkozó jóravaló könyv nem volt kezükben és
egyetemi előadások után készült jegyzetekből és apró iskolakönyvekből
tákolják össze tudományukat. Ez nem túlzás, hanem a beavatottak előtt
nagyon is ismeretes szomorú valóság. Ez állapotokat nem sinyli-e meg
közvetlenül a tanárság és tanítóság, és közvetve a nép és az egész nem
zet művelődése ? Mindez csak akkor fog javulni, ha minél több ember
nek adunk alkalmat, hogy kizárólag a tudománynak éljenek, a tudo
mányt feldolgozzák és közöljék, szóval a sajtó utján közöljék, s így á
nemzeti műveltséget gyarapítsák, sok tekintetben megteremtsék. Mind
ezt, arról Berzeviczyvel együtt meg vagyunk győződve, nálunk csak az
egyetomek szaporítása utján eszközölhetni.
Hogy az olyan szellemi középpont, mint valamely egyetem, mi
képen hat ki közvetlenül társadalmi utón is művelőleg egy egész nagy
területre, hogyan lövelli szét a műveltség sugarait egy egész darab
földre kulturális egyletek, könyvtárak, múzeumok, felolvasások stb.
segélyével, arról is mindenki meggyőződhetik, a ki Berzeviczyt követve
ráirányítja figyelmét a mi kis kolozsvári egyetemünkre, vagy a kinek
alkalma volt pl. Németország kis egyetemi városaiban látni, miképen
árasztják nemcsak az illető városra, de egész környékére is művelő ha
tásukat.
S ép ezért, minthogy az egyetemtől közvetlen nagy hatást várunk
még a szükebb, geographiai értelemben vett környezetre is : ezért nem
érthetünk egyet Berzeviczyvel abban az egy pontban, hogy t. i. a leg
közelebbi harmadik egyetem felállításában Pozsonyt illetné az elsőség
Szeged felett. Őszintén be kell vallanunk, hogy az, a mit Berzeviczy a
tudományos atmosphaeráról mond, melyre az egyetemnek szüksége
volna, hogy nagy szellemi erőt ki tudjon fejteni, ez csak amolyan hang
zatos phrasisnak tűnik fel előttünk, melynek nem tudunk nagyobb
jelentőséget tulajdonítani. Nem az egyetemnek van szüksége valaminemű szellemi atmosphaerára, hanem a mi egész szellemi atmosphaeránknak egyetemekre. Ott hol e légkör szellemben a legszegényebb, hol
nemzetünk fajilag legtősgyökeresebb része műveltség hiányában sínylő
dik, igenis ott, hol mint Berzeviczy Szegedről mondja, az intelligentia
a nép számához képest kicsiny, ép oda kell egyetem. Oda Alföldünkre,
akár Szegedre, akár Debreczenre, akár valami más kisebb városába
oda kell egyetem. Felföldünk, ezt Berzeviczy is ismételten hangsúlyozza
könyvében, megszerez magának valahogyan bizonyos műveltséget, és e
M agyar P edagógia. I I I . 10.
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műveltség nem is olyan nemzetietlen, mint sokan gondolják, még
pedig nagyrészt azért nem, mert azt a drága kincset, mely az alföld
gyermekének veleszületett adományképen jutott, t. i. a nemzeti nyel
vet, a fejlődő ifjúságnak többnyire a nemzeti irodalommal való beható
foglalkozás utján kell magának megszereznie. S ép ezért, mivel alföldi
népünk, népünknek e derék magva műveltség dolgában rosszabbul van,
mint a felső vidékek lakossága, azért neki kell első sorban megadni a
műveltség forrását, az egyetemet.
Egyetemet mondtunk, és egyetemről, egy egyetemről, a harma
dik egyetemről beszél nagyobbára Berzeviczy is. De keresztül csillan az
ő sorain is az a kivánság, vajha lehetne azonnal szó több új egyetemről
is. Bizony egy perczig sem habozunk kijelenteni, hogy mi több új szel
lemi centrumnak minél előbb való felállítását véljük nagyon szüksé
gesnek, s e kívánságot nem is tartjuk oly utopistikusnak, mint első pil
lanatra látszik. Csak nem kell azonnal nagy, hatalmas egyetemekre
gondolni óriási klinikákkal és fényűző laboratóriumokkal, hanem szerény
főiskolákra, melynek pl. orvosi fakultása szerényen meghúzódik egy
kissé átalakított kórház árnyékában, philologiai osztálya sem szerencsét
len, ha nincs is mindjárt külön sanskritistája, természettudományi labo
ratóriuma is egyesül esetleg egy nagyobb középiskola kibővített labora
tóriumával, jogi kara is megelégszik 4—5 tanárral stb. A ki tudja, mily
szegényen vannak dotálva a németországi kisebb egyetemek (sokszor
egyiknek-másiknak természettudományi laboratóriuma szegényebben,
mint fővárosi középiskoláink némelyikéé), az el fogja hinni, hogy kevés
költséggel is, de persze sok jóakarattal és lelkességgel minden részen
alkotható volna egyszerre több apró egyetem is. De nem akarjuk tovább
szőni e szép terveket. Úgyis reméljük, hogy Berzeviczy Albert gondolat
ébresztő könyve több, e sorok Írójánál hivatottabb tolinak fog alkalmat
szolgáltatni e fontos kérdés megvilágítására és akkor tán szó lehet még
az ezen utolsó sorokban megpendített gondolatokról is.
Annyit mindenesetre remélünk, hogy Berzeviczy Albert felszóla
lása nem lesz a pusztában kiáltó szó és kívánsága, hogy a milleniumi
ünnep új egyetem alapköve lerakásának ünnepe is legyen, teljesülni fog.
W aldapfei , J ános.
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7. (A (>8. 1. 4. pontja után.) 1. Vonatkozás teendő a 242. 1. utolsó
-és a 254. 1. 4. pontjára. — 2. 1890. jul. 25-én, 25,407. sz. a. min. r. sze
rint a lopás vétsége még mindig gyakran előfordul, azért a Ingszigóin li
bán kell eljárni.
8. (A 64. 1. 4. pontjához.) Szélzetczimecske : Erkölcsi nevelés, a
hazaüság érzelmének fejlesztése és szilárdítása. 1883. aug. 1-én 1319.
ein. sz. г. «A tanintézetek egyik kötelessége lévén az erkölcsi nevelés,
melyhez a hazafiság érzelmének fejlesztése és szilárdítása is tartozik,
nem csak elvi szempontból, hanem egy sajnálatos eset felmerüléséből is
fölhivom a főigazgatóságot, hogy az alatta álló tanintézetek igazgatóit
utasítsa, hogy a tanuló ifjúságban a hazafiság érzelmét, a magyár állam
iránti ragaszkodást és áldozatkészséget a legmelegebben ápolják, ellen
ben szigorúan távoztassanak el minden oly jelenséget, a mely a föntebbi követelménynyel ellenkezésben van, nevezetesen a legszigorúbb
felelősség terhe alatt tiltsák el a tanuló ifjúságot a magyar állam egy
sége ellen tüntető színek és jelvények netalán itt-ott mutatkozó viselé
sétől vagy a magyar állam ellen irányzott lázitó dalok éneklésétől.»
9. (A 70. 1. 4. pontjához.) Az 1870. aug. 26-án 14,125. sz. min. r.
szerint — L. a 4. sz. a.
azon tanulók, kik valamely bűn elkövetése
után az iskolából azonnal kimaradtak, addig, míg a tanári szék előtt
magukat nem igazolták vagy míg ellenök a más intézetek és hatóságok
közreműködése mellett is a fegyelmi eljárás foganatba nem vétetett és
határozatilag be nem fejeztetett, s az így kiszabott büntetést ki nem
állották, sem magán- sem felvételi vizsgálatra nem bocsáthatók, minek
eszközölhetése és ellenőrizhetése végett ily tanulók nevei a többi tan
intézetekkel leendő közlés végett esctről-esetre feljelentendőк.
(A 72. 1. 4. és 6. pontjához.) A R. 18. §. 15. pontjának s a 18. §.
17. pontjának intézkedése 1869. máj. 14-én 8227. sz. rendeletén alap
szik.
L. a 37. sz. r.
A különbség csak az, hogy e r. a kizárt tanuló
felvételének a bizonyítványba bevezetett kizáratási ok miatt történő
visszautasíthatását csak egy bizonyos tehát megnevezett
taninté
zetből való kizáratás esetéből kifolyólag engedélyezi; a R. 18. §. 15.
pontjában pedig apodictice követeli a kizáratási ok bejegyzését a bizo
nyítványba, tekintet nélkül, hogy egy bizonyos intézetből záratott-e ki
valaki vagy többől; (a R. 18. §. 8. pontjának az a rendelkezése, hogy
t. i. a helybeli középiskolákból is kizáratható az illető, mint új intézke
dés, azelőtt nem volt meg;) a 18. §. 17. §-a pedig szintén nem tesz
különbséget az iránt, hogy egy bizonyos — tehát megnevezett — inté
35*
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zetből záratott-e ki az illető ; hanem minden oly kizárt tanulóval szem
ben, ki csak egyetlen egy tanintézetből záratott ki, a felvétel megtaga
dását engedélyezi.
10. (A 80. J. 3. pontja után.) Az 1893. decz. 19-én 61,662. sz. a.
kelt s a tanfelügyelőkhöz intézett min. r. (Hiv. Közi. 1894. 1. sz.) sze
rint a karácsonyi, húsvéti és egyéb ünnepi szünidők alatt mindenféle
házi feladatok elvégzésével, rajzok-, Írásbeli dolgozatokkal, tömeges
ismétlések és emlézésekkcl nem szabad megterhelni a tanulókat, s az
cmlézések kijelölésében minden tantárgynál szigorúan csak a szünidő
utáni első egy-egy óra megtartásához kívánt anyaghoz kell alkalmaz
kodni.
11. (A 81. 1. 1. pontja 13. sorában a szerb görög-keleti vallású
tanulók törvényes szünnapjai közé a «Husvét hétfői napján» szavak
elé pótlandó:) nagypénteken. (V. K. M. 1893. ápr. 30-án kelt 15,461. sz.
min. r.)
12. (A 83. 1. 2. pontjához.) 1894. ápr. 24-én 17,658. sz. a. min. r.
szerint az izraelita vallású tanulóknál, ha a születési bizonyítványban
kitett héber személynévnek nem felel meg közhasználatban lévő magyar
szomélynév, a héber neveket kell beigtatni a beiratási jegyzékbe, s így az
osztály- valamint az érettségi bizonyítványt is csak ezen névre szólva
lehet kiállítani. (Lásd az 1885. febr. 26-én 3964. sz. a. rendeletet,
22.
sz. pótlás — mely a szül. bizonyítvány előmutatását felvételnél és ma
gánvizsgálatoknál főleg az izr. tanulókra való utalással kivánja és az
1883. febr. 6-án 4014. sz. a. rendeletet is, - - 2. sz. pótlás -— mely a
névkönyvbe való bejegyzést a szül. biz. alapján kivánja eszközöltetni.
13. (A 93. 1. 2. pontjához.) 1894. márcz. 12-én 449. ein. sz. a. min.
r. szerint az 1887. évi 8296. sz. a. rendelettel kibocsátott Szabályzat
9. §-ának az az intézkedése, hogy a latin nyelv tanára minden tanév
végén a reáliskola külön tanári értekezletén jelentést tegyen a tanítás
ról s eredményéről, s hogy a reáliskola igazgatója az értekezlet jegyző
könyvének kíséretében tegye meg jelentését a felsőbb tanügyi hatóság
nak, oda módosíttatott, liogyjövőben az igazgató évvégi zárójelentéséhez
csatolandó a latin nyelv tanárának szakjelentése és a tanácskozási jegyző
könyv és mint melléklet terjesztendő fel a vall. és közokt. miniszté
riumhoz.
14. (A 142. 1. 5. pontja után.) A II. ellenőrző és egyszersmind osz
tályozó (e kifejezés használtatik t. i. a felterjesztési határnapok hivata
los jegyzékében) tanácskozáskor az osztálytanári tanácskozás megállapo
dásra jut azokra nézve, kiknek ajánltatni fog az előkészítő osztályba való
lelépés. Az 1886. évi 36,724. sz. a. min. r. értelmében ugyanis az I. osz
tályba kellő előképzettség nélkül felvett tanulóknak már az I. ellenőrző
tanácskozáson ajánlható a lelépés ; e körülmény a karácsonyi osztályó-
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záskor nyomatékosabban ismételhető. (Ugyanezt megtehetjük a tehetség
dolgában nagyon fogyatékosokkal is, kik az előkészítőben minden bizouynyal inkább boldogulhatnak mint az I. osztályban.)
15. (A 146. 1. 1. pontjához pótlandó.) Az évi ideiglenes osztályozó
tanácskozáson történik a kétesek kijelölése is. (R. 40. §. 1. p.)
16. (A 159. 1. 3. sorában említtetik, hogy a kevésbé szabályszerű
magaviseleti jegyet az 1883. évi 2701. ez. min. r. állapította meg. —
A könyvben a r. száma helytelenül 27,111-nek van szedve. — Érdekes
felemlíteni, hogy e r. kiadása a beszterczebányai tankerületi főigazgató
ság kezdeményezésére történt. Tudvalevőleg akkor a nevezett tankerü
let élén Klamarik János dr. állott. A rendelet szó szerint következő :
«Középiskolai Rendtartásunk 45. szakasza szerint a magaviselet
jelzésére három fokozat használtatik : «jó», «szabályszerű» és «rósz».
Ezen érdemjegyek elégtelensége, az eddigi tapasztalat szerint különösen
érezhető volt oly tanulók magaviseleti megbirálásánál, kik gyakoribb
pajkosság és rendetlenség mellett a «szabályszerű» jelzést sehogysem
érdemlik ugyan meg, de a «rósz» érdamjegygyel, mivel e jegy már er
kölcsi romlottságot jelez, helyesen sem sujthatók.
Ennéfogva megengedem, hogy a magaviseleti «szabályszerű» és
«rósz» érdemjegy közé ezentúl a «kevésbé szabályszerű» is fölvétethes
sék és használtathassák. Erről a főigazgatóságot tudomás és további
eljárás végett oly fölhívással értesítem, hogy a Rendtartás fönérintett
szakaszának ily módon való kibővítése a főigazgatóság és az intézeti
igazgatók hivatalos példányaiban jelen rendeletemre való hivatkozással
megjegyzendő leszen. Ezzel elintézést nyert f. é. január hó 21-én 63. sz.
a. tett előterjesztése. Budapesten, 1883. márcz. 3-án. Trefort s. к.»
1869. máj. 14-én 8227. sz. r. is tett ily közvetítő magaviseleti ér
demjegy tárgyában intézkedést, hatodik érdemjegynek engedélyezvén a
«kevésbé törvényszerű»-t. L. a 38. sz. r. 11. p.
17. (A 162. 1. 3. p. után.) 1885. aug. 2 án 29,062. sz. a. min. r.
szerint csak az összes tantárgyakból levizsgázott tanulók osztályozhatók.
A rendelet így hangzik : «Az oly tanulók, a kik egy vagy több tantárgy
ból vizsgálatot nem tesznek, a többi tantárgyakból sem lesznek osztá
lyozhatók vagy ha azokból már előbb osztályoztattak volna, egész
klasszifikálásuk megsemmisítendő légyen. »
E rendelet fölöttébb fontos. A R. 39. §. 1. pontja szerint a vizsgá
latokon minden tanulónak felelnie kell, ha nem is okvetlenül minden
tantárgyból. A R. ez intézkedése tehát a fentebbi r. hatályát megerősíti
Már arra vonatkozólag, hogy azokkal, a kik nem felelnek a vizsgálaton,
mi történjék : a R nem rendelkezik. Ilyenekkel szemben érvényesítendő
az említettük rendelet annyival is inkább, mert ha szükségét látta a
min. e rendelet kibocsátásának akkor, a mikor még a vizsgálati feleletek
nem voltak befolyással az érdemjegy végleges megállapítására, most, a
R. 39. §. 1. p. alapján a r. még inkább fontos, és nyilvánvaló, hogy fel
tétlenül a r. szerint kell eljárnunk. [E rendelet sem jelent még meg
nyomtatásban s így könnyen feledésbe mehetett.]
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18. (A 162. 1. 4. pontjához.) Az osztályozásnál a nagyobb szigor
alkalmazását a min. már 1870. nov. 22-én 25,335. sz. a. rendeletében is
sürgette.
19. (A 167. 1. 3. pontja után.) Az érettségi vizsgálatra jelentkezet
tanulók töményes életkora 1893. nov. 5-én 38,495. sz. a. min. r. értel
mében mindenkor szigorúan számba veendő. A rendelet így hangzik :
«Újabban több oly eset merült fel, hogy érettségi vizsgálatra álló
középiskolai tanulók a törvényes kort nem érték el. E törvénybe ütköző
esetek elkerülése végett felhivom főigazgatóságot, utasítsa a középisko
lák igazgatóit, hogy beiratások alkalmával szigorúan vegyék számba a
tanulók életkorát, s a mennyiben az illetőktől akár az I. osztályra, akár
a többi osztályokra való jelentkezés alkalmával kiderülne, hogy az 1883.
évi XXX. t.-cz. 10. §-ának nem felelnek meg, mindenkor utasítsák őket
vissza az igazgatók. »
Egyúttal a főigazgatóságot is figyelmeztetem, hogy a szóbeli érett
ségi vizsgálatok előtt a jelentkező tanulók korát mindig vizsgálja meg s
az érettségi vizsgálatokra oly tanulókat ne bocsásson, kik a törvényes
életkort el nem érték. »
Helyes a visszautasítottnak bizonyítványára az elutasítást ráve
zetni, hogy másutt való jelentkezéstől tartózkodjék.
Könyvem 49. lapja utolsó pontjában idézett 1872. január 4-ikén
30.444/ex. 1871. sz. min. rendeletet az érettségi magánvizsgálatok le
tevése tárgyában a E. hatályon kívül helyezte.
20. (A 169. 1. 3. pontjának első mondata után: «A mily rendszerű
tanulmányozás kifejezés csak úgy értelmezhető, hogy magánintézetbeit
vagy otthon tanult-e a tanuló, t. i. házi tanító vagy nevelő vezetése
mellett?!» pótlandó:) 1870. aug. 26-án 14.125. sz. a. min. r. utolsó
pontja értelmében «a magántanulás csak oly tanulóknál vezothet ered
ményre, kiknek vagyoni állása engedi, hogy kellőleg képesített magán
tanítókat tarthatnak és a kívánt taneszközöket megszerezhetik.» — L. a
4. sz. a. r.
Teljesen feledésbe ment intézkedés ; pedig bizony, bizony mon
dom, hogy nagyon is igaz és szigorúan számba volna veendő. Vajha
felvétetnék a R. §-ai közé is.
A E. 45. §. I. pontjának ama kívánsága, hogy a magántanuló csak
előleges bejelentés mellett vizsgázhatik, hatályon kívül helyezi az 1869.
május 14-én 8227. sz. a. r. 1. pontját.
L. a 38. sz. r.
(A 171. 1. 4. pontjához.) A magántanuló személyazonosságára
vonatkozó 1870 aug. 26-án 14.125 sz. a. min. r. ide vonatkozó része így
hangzik: «Előfordult azon eset, hogy bizonyos magántanuló helyett
annak neve alatt más tette le a vizsgálatot. Ily visszaélések meggátlása
végett utasítom az igazgatóságot, hogy a magántanulók személyi ugyanazonosságáról magának biztos tudomást szerezzen és addig oly magán
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tanulókat, kiket személycsengném ismer, vizsgálat alá ne vegyen vagy a
bizonyítványt részükre ki ne szolgáltassa. »
A R. 46. §. 1, jegyzete szerint az igazgató, ha szükségesnek látja,
a magántanuló személyazonosságának okmánynyal való bizonyítását
kívánhatja. Ez intézkedés a föntebbi rendeletén alapszik, csakhogy a r.
apodictice kívánja a személyazonosságról való biztos tudomás szerzését;
mindazoknál, kiket az igazgató személyesen nem ismer, a R. pedig csak
az esetben, ha szükségesnek találja az igazgató. A R. e kifejezése: «ha
szükségesnek látja az igazgató», megkíván némi magyarázatot. Az idé
zett r. intézkedése szabatosabb volt, mert határozottan kifejezte, hogy
minden oly tanulónál, a kit személyesen nem ismer, biztos tudomást
szerezzen a személyazonosságról. Viszont a r. e kifejezésénél : «biztos
tudomást szerezzen», szabatosabb a R. intézkedése, mely kívánja, hogy
okmányüag igazoltassák a személyazonosság. De itt is kérdezhetjük :
mi légyen az az okmány ? A születési bizonyítvány-e, avagy hatósági
bizonyító irat, mely igazolja, hogy azon okmány átadója tényleg az és az.
Mivel azonban a R. nem kívánja, hogy a magántanuló szülői, gyámja
vagy csak házi tanítója kíséretében is jelenjen meg, nincs kizárva, hogy
mindkét fentebb említett okmánynyal visszaélés ne történhessék. Czéiszerü volna a R, ez intézkedését így szövegezni : «A magántanuló szüleje
vagy gyámja és házi tanítója kíséretében jelen meg a magánvizsgálaton. »
(A házi tanító megjelenését a 20. alatt idézett r. értelmében lehetne
követelni.) «A magántanuló személyazonossát az esetben, ha az igazgató
vagy a tanártestület valamelyik tagja személyesen nem ismeri a magán vizsgálatra jelentkezőt, a vele megjelent egyén által felmutatandó s a
községi elöljáróság és az illetékes lelkész által kiállított igazoló irat be
terjesztésével kell igazolni. »
22. (Ugyancsak a 171. 1. 4. pontjához pótlandó.) 1885. febr. 2(j-án
3964. sz. a. min. r: értelmében a magánvizsgálatok letétele iránt jelent
kezőktől keresztlevelei, illetőleg hiteles születési bizonyítványt kell
követelni.
A rendelet így szól : «Tudomásomra jutván, hogy a tanulók fel
vétele gyakran az iskolai rendtartás 5. pontjának figyelmen kívül hagyása
mellett keresztlevél, illetve hiteles születési bizonyítvány előmutatása
nélkül eszközöltetik, mi mellett azután megtörténik, hogy több tannló,
(különösen izraelita vallásu) más személynevet használ, mint melyet
születéskor kapott ; felhívom a főigazgatóságot, utasítsa a tankerületéliez
tartozó középiskolák igazgatóit, hogy a felvétel, illetőleg magánvizsgá
latok letétele iránt jelentkezőktől keresztlevelet, illetve hiteles születési
bizonyítványt mindenkor követelni szoros kötelességüknek tartsák.»
(Lásd a 12. sz. pótlást is.)
23. (A 172. 1. 5. pontjához.) A magánvizsgálati díjra vonatkozólag
1869. május 14-én 8227. sz. a. min. r. következőleg intézkedett: «A tan
díjra vonatkozó eddigi gyakorlat és szabályok az új Rendtartás által,
melyben erre vonatkozólag sehol említés nem tétetik, nem lévén meg
szüntetve, a magántanulók, mint eddigelé is, a vizsgálat letétele előtt a
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tandíjt kötelesek megfizetni és pedig, ha több osztályból egyszerre, vagy
az alábbiak mellőzésével a Rendtartás értelmében egyszerre valamcti)
felsőbb osztályból tesznek vizsgálatot, a tandijt a vizsgálat tárgyát képező
felsőbb osztályt megelőző valamennyi osztály után tartozik fizetni, a
mennyiben annak más alkalommal lett lefizetését nem igazolhatnák!
Felvételi díjat, minthogy a taneszközök beszerzésére szolgál, melyeket á
magántanulók nem használnak, nem kötelesek fizetni.» — L. a 38. sz. r.
Az új R. szerint az alábbi osztályok mellőzésével, egyszerre felsőbb
osztályokból nem lehet magánvizsgálatot tenni. Éppen azért az érettségi
magánvizsgálatra vonatkozó 1872. január 4-én 30.444/ex. 1871. sz. a.
min. r. is érvénytelen, (L. a 19. sz. a, pótlás utolsó pontját). — A fel
vételi dijak 1885-től kezdve nem fordíttatnak taneszközök beszerzésére.
24. (A 174. 1. 7. sorába pótlandó.) 1893. aug. 28-án 1934. ein. sz.
a. min. r. szerint az összes áll. és kir. intézeteknek hivatalos irataikban
(bizonyítványok, főnévkönyvek, stb.) az idegen ajkú tanulók nem magyar
nyelvű keresztnevei helyett a megfelelő magyar keresztneveket kell
használniok. «Nem magyar keresztnevek jegyzéke» czim alatt a min.
rendelethez melléklet is érkezett.
25. (A 175. lap utolsó p. (j. sorához pótlandó.) 1893. aug. 20-án
38.543. sz. a. min. r. szerint az é>-ettsógi bizonyítványmásodlat kiállítá
sáról a jelentést ezentúl magok a főigazgatók eszközük közvetlenül és
saját hatáskörükben a főiskolák tanácsához, annak kijelentése mel
lett, hogy az eredeti érettségi bizonyítvány érvénytelennek nyilváníttatik.
26. (A 184 1. utolsó pontjához.) Az igazgatói jelentések előbb
évnegyedes jelentések voltak. Ezeket 1870 november 22-én 25.335. sz. a.
min. r. léptette életbe. A tanévi időszakoknak változásával cvharmadm
jelentésekké váltak. Ez évharmados külön jelentéseket 1889 jún. 30-án
28.452. sz. a. min. rendelet beszüntette.
Kevésbbé, sőt alig ismeretes az ok, a mi miatt a miniszter az
igazgatói jelentések készítését elrendelte. A mennyiben az e tárgyban
kiadott rendelet egyéb tekintetben is, (a tantárgyak módszeres kezelése,
gondos előkészület a tanórákra, az elért eredménynek időszakonként
bírálat tárgyává tétele, stb.) alapvető munkálat volt, s mert nyomtatás
ban úgy sem jelent meg, s mivel továbbá megvilágítja, hogy azóta
mennyit haladtunk, szószerinti közlése kívánatosnak látszik.
«A főméltóságú vallás- és közokt. magyar kir. Minisztériumnak
folyó évi november hó 22-én 25.335. sz. a. kelt intézvénye szerint a cs.
kir. közös hadügyminisztérium folyó évi november hó 1-én 3230. sz. a.
kelt iratával a tisztelt m. kir. Minisztériummal közölte a vizsgálat ered
ményét azon tanulókra vonatkozólag, kik a szentpölteni magasabb ka
tonai tanintézetbe felvétetni kívánkoztak, és részint katonai ösztöndíjjal
ellátottan, részint a nélkül a polgári tanintézetekben folytatták tanul
mányaikat.
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Ezen vizsgálatnak szóbeli és Írásbeli eredményéből kiderül, hogy
a magyar- és erdélyországi középtanodákba járt tanulók képességi foka
az általuk felhozott iskolai bizonyítványokba igtatott, többnyire jó és
jeles előmeneteld tanjegyeknek nemcsak meg nem felelnek, hanem
azokkal merő ellentétben áll.
így tapasztaltatott a latin nyelvtannál, hogy a jó és jeles bizonyít
ványokkal ellátott, negyedik gymnasialis osztályt végzett tanulók leg
nagyobb része, noha arra nézve, hogy a német nyelv kellő ismeretével
nem bírhattak, figyelem fordíttatott, feleleteikben majd semmi készültr
séget sem bírtak igazolni, hogy a latin alakok és szóhajlítás legfelülete
sebb ismeretei is hiányzanak náluk, s ennélfogva még a legegyszerűbb
mondatok alakításában és átalakításában sem voltak képesek annyi
ismeretet tanúsítani, mennyit minden első osztálybeli tanulótól alaposan
és jogosan lehet követelni, szintoly felületes előismeret tapasztaltatott a
nézleti mértannál és földrajznál és a történelemnél is.
A nagyméltóságú Miniszter úr, tekintettel arra, hogy az illető
középtanodai igazgatók több ízben komolyan lettek figyelmeztetve, mi
szerint különösen a tanulmányaikat ott folytató katonai ösztöndíjasok
tanulási eredményeit éber szemmel kisérjék, és azok tanulási eredmé
nyének megbirálásánál, illetőleg az osztályozás meghatárézásánál egész
szigorral és lelkiismeretességgel járjanak el, kijelenti, hogy a most közlött rendkívüli rósz vizsgálati eredményt vagy annak kell tulajdonítania,
hogy az e részbeni figyelmeztetések siker nélkül maradtak, mi annál
sajnosabb, minél inkább alkalmid és indokul szolgálhat hazai taninté
zeteink állapotának ócsárlására, vagy pedig annak jeléül kell tekinte
nie, hogy középtanodáink feladatainknak nagyobb részben meg nem
felelnek.
Minthogy pedig az alsó osztályoknak a szakértők egyhangú helyes
lésével találkozott szervezete és tan terve a fentebb említett szomorú
jelenségnek oka egyáltalában nem lehet, azt a nagyméltóságú Minister
úr egyedül a tanítás belkezelése hiányainak tulajdonítja,
Ennek folytán mindamollett, hogy a . . . gymnasium a megrótt
intézetek közé nem számíttatott, mégis a tanügy emelése érdekében
utasítom az igazgatóságot, miszerint intézkedjék, hosy az egyes tanul
mányoknak a tanterv követelményeihez képesti előadása és módszertani
kezelése a tanári tanácskozmányok folytonos tárgyává tétetvén, az egyes
osztályokban az ott működő tanárok által e tantárgyakban elért ered
mény időszakonként bírálat alá vétessék, a netán mutatkozó hiányok
megszüntessenek, hogy egyes tanárok a pontosan megtartandó tanórákra
helyesen elkészüljenek, az írásbeli munkálatokat kellő számban feladván,
azok kellő javítására súlyt fektessenek, és hogy a tanulók előmenetelükre
nézve úgy jeleztessenek és osztályoztassanak, a mint azt tapasztalt elő
menetelüknél fogva valóban megérdemlik.
Az igazgatóság ezen eljárásnak eredményéről szóló tüzetes és
őszinte jelentését minden évnegyednek befejeztével ide fogja bemutatni.
Végre felhívom az igazgatóságot, hogy a tanártestületet értesítse,
miszerint Báró Eötvös József vallás- és közokt. m. kir. Minister úr ő
Nagyméltósága a tanárok hazafias érzelmétől és a tanügy iránti buzgal
mától elvárja, hogy képességük emelése, tanítási ügyességük fokozása,
s tanári kötelmeik pontos és lelkiismeretes teljesítése által igyekezni
fognak gondjaikra bízott tanítványaiknál oly eredményt elérni, mely
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ezeket képesekké tegye a külintézetek tanítványaival a versenyt pirulás
nélkül megállhatni.»
27. (A 233. 1. 3. pontjához.) Az Írásbeli dolgozatok gondos kijaví
tását már 1870 nov. 22-én 25.335 sz. min. r. is sürgette. A rendeletet
lásd a 26. sz. a pótlásnál.
28. (A 243 1. 4. pontjához.) A tanórákra való gondos előkészületet,
a tanórák pontos megtartását s általában a lelkes, buzgó tanítást már
1870 nov. 22-én 25.335. sz. a. min. r. is nagyon szivére kötötte a tanári
testületeknek. (L. a 26. sz, a. pótlást.)
29. (A 247. 1. 5. pontja után.) 1892 ápril 2-án 13.918 sz. a. min. r.
szerint a tanulmányi kirándulásokat vezető tanárok felmerült tényleges
költségei, ha a kirándulások fél napnál nagyobb időre terjednek, az
átalányokból fedezendők. — 1893 okt. 13-án 46.463. sz. a. min. r. értel
mében a személy- és vegyes vonatokon a II. kocsiosztályban a III. ősz
tályu egész, illetőleg a III. osztályú kocsiban jel III. osztályú jegygyei
utazhatnak, ha a vezető tanáron vagy tanárokon kívül legalább 10
tanuló vesz részt a tanulmányi kiránduláson. Minden ÍO-i O tanulóval
1—1 tanár menjen. A jegyeket az állomási pénztárak adják ki az intézeti
igazgatóság hivatalos pecséttel ellátott igazolványaira, melyekben az
utazás czélja, a beutazandó vasúti vonal és az utazó tanulók és tanárok
nevei benfoglaltassanak. Ezen kedvezmény az államvasutak összes vona
laira szól, de csak a rendes nyilvános jeléggel felruházott tanintézetek
tanárai és tanulói vehetik igénybe.
A tényleg felmerülő költségek kifejezés helyett, mely nagyon is
tágasan s ellenkezőleg : túlrigorozusan is értelmezhető, helyesebb volna
azt mondani: «a vezető, illetőleg résztvevő tanár vagy tanárok úti
költségei s a megfelelő napi díj megtérítendők. » A vezető tanáron kívül
a résztvevésre 10—10 tanuló után 1—1 tanár jelenléte véleményem
szerint csak a legalább 1 egész napi kirándulásnál vehető igénybe.
30. (A 251. 1. 7. pontjához.) Már 1870 nov. 22-én, 25.335. sz. a.
min. r. is nagyon ajánlja a dolgozatok pontos kezelését és javítását.
(A 26. sz. a. pótlásnál is említettük.)
31. (A 254. 1. 4. pontjához.) Lásd 62 1. 4. p.
32. (A 257. 1. 8. pontjához.) 1874 szept. 28-án, 25.931. sz. a. min.
r. azon intézkedését, hogy az osztályban tanító tanár saját osztálybeli
tanulónak magánoktatást nem adhat, úgy értelmezem, hogy ezt díjért
nem teheti. Minden kétségen felül áll, hogy ha valaki buzgóságból vagy
jóakaratból valakit otthon is akar tanítani, ezt bízvást teheti, sőt enemű
fáradozása a legmélyebb elismerésre méltó. Ily esetben nincs, nem lehet
helye a gyanúnak, mintha részrehajlás történnék a magánoktatásban
ingyen részesített tanuló osztályozásánál, mert erre a részrehajlásra
egyszerűen nincs semmi ok. Másként áll a dolog &díjazott magánokta-
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faiénál. Erre nézve nem tudok meggyőzőbb érveléssel előállni, mint a
minőt az intézetünkben fölmerült esetnek főigazgatónk általi következő
elintéző irata foglal magában :
«1609. SZ./1887 november 13. Vonatkozással f. é. október hó 31-én
410. sz. a. kelt beterjesztésére, melyben Tekintetességed . . . IV. osztály
beli tanulót az osztályban tanító szaktanár által kivételesen magáuoktatásban részesíthetőnek véli, sajnálattal kell megjegyeznem, hogy
nyomatékos érveinek daczára sem helyeselhetném, még akkor sem, ha
tiltva nem volna ; mert ha . . . . tanár még oly lelkiismeretesen járna is
el, s még oly szigorúan vizsgálná is meg tanítványát, a roszakaró gyanú
sítás és ferde helyzetet a közönséggel és tanulókkal szemben sehogysem
kerülhetné ki.
Ez természetesen nem zárja ki azt, hogy netalán más tanár, a ki
az illetőt megvizsgálni nem fogja, a magántanítást el ne vállalhassa.
Ha ilyen nem akad, a fiun segíteni nem lehet.»

Tényleg sok helyütt az a gyakorlat, hogy a főigazgatóságnak tett
bejelentés s attól nyert engedély alapján az osztályban nem tanító taná
rok magánoktatást is folytatnak. Kuncz liïek még aradi igazgató korában
a Pæd. Társaság felolvasó ülésén a magánoktatás rendszerét helyeselte.
ügy a gyakorlattal, mint egyesek pæd. felfogásával szemben azonban
tény, hogy a saját intézetheti tanulónak a tanár tiltó r. folytán nem
adhatna magánoktatást. En a saját intézetheli tanuló helyett a saját
osztálybeli tanulóval szemben tartom
felmerült esetünk elintézése
alapján — feltétlenül alkalmazottnak az említett min. rendeletet.
Kemény kartárs úrnak az orsz. középisk. tanáregyes. Közlöny 1894. 9.
számában megjelent «Tanárszülők» ez. (sok, igen sok igazságot nyilvá
nító !) czikkelyében azonban azt olvasom, hogy az ily magyarázatot
és az annak megfelelő gyakorlatot nem alkalmazzák. Nagyon helyén
volna, ha újólag és határozottan intézkedő r. adatnék ki, mert bizony
bizony helyesen jegyzi meg Kemény kartárs, hogy innét a temérdek kel
lemetlenség ! •—• A mi azt a megjegyzést illeti, hogy a tanárszülő nem
működhetnék mint examinátor, ha fia saját osztályának magántanulója,
avagy ha az I. osztályba felvételi vizsgálatot tesz, arra nézvést legyen
szabad kijelentenem, hogy nincs indokolva a tanárszülő részéről, hogy,
ha fia r. tanuló lehet, magántanulóvá váljék, legfeljebb ha gyenge szer
vezetről van szó. De akár r., akár magántanuló is a fia, kétségtelenül
nagyon épületes volna a tanári részrehajlatlanság szempontjából, ha úgy
az évvégi, mint a magán-, esetleg a felv. vizsgálaton nem a tanárszülő,
de az igazgatóság delegálta más tanár kérdezné a tanárszülő gyermekét.
A r. tanuló az évközti osztályozás előtt is ki volna mások által kér
dezhető. Hát ez idő szerint mindez nem így történik. Éppen azért
nagyon is meg kell tagadnia a tanárnak szülei voltát és teljes pártatlan
sággal eljárnia saját gyermekénél, sőt a többi tanárba nézve is áll ez,
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mert az osztályozások nagyon is állandó tanuk arra nézve, hogy lássák,
tudják, tapasztalják, hogy igazságos-e, nem-e részrehajló az eljárás a
tanárgyermekek irányában.
33. (A 259. 1. 3. p. után.) A hivatalnokok szolgálati ideje. A mi
nisztertanács az áll. tisztviselőket igen közelről érdeklő kérdésben hozott
közelébb határozatot. Az 1885 : XI. t.-ez. (a nyugdíjtörvény) 9. szaka
szával összefüggésben általánosan kötelező szabályul kimondta ugyanis,
hogy kedvezményi idő engedélyezésének általában véve csak törvényben
meghatározott szervezeti változtatások keresztülvitele alkalmával lehet
helye és hogy az ily esetekben is csak akkor engedélyezhető, ha erre
külön költségvetési fedezet van és a szolgálati érdek mellőzhetetlenné
teszi a kedvezményi időnek engedélyezését. Máskülönben és rendszerint
kedvezményi idő nem engedélyezhető, hanem az illető, ha már nem
helyezhetni őt el azonnal megfelelő állásra, szabályszerű elbánás alá
vonandó. A mennyiben a múltban követett eltérő eljárás miatt ennek
folytán egyes tisztviselők a nyugdíjba beszámítható szolgálati idő meg
állapítása tekintetében sérelmet szenvedhetnének, az ily sérelmek esetről
esetre a méltányosságnak megfelelőleg lesznek orvosolandók.
34. (A 260. 1. 2. pontjához.) 1894 január 12-én 1604. sz. min. r.
tudatta, hogy a pénzügyminiszter megengedte, hogy a szolgálati díj 30
havi részletben vonassák le.
35. (A 259 1. 4. pontja után.) A fővárosba áthelyezett állami tiszt
viselők korpótléka megállapítása tárgyában 1893 decz. 30-án 2319. sz. a.
min. r. tudósítása szerint a minisztertanács elvileg kimondotta 1894
szept. 22-iki ülésében, hogy ha a vidékről a fővárosba áthelyezett oly
tisztviselő, a kinek korpótlékra van igénye, a korpótlék megszerzésére
megkivántató szolgálati évek sorozatát egészen a fővárosban töltötte ki,
korpótléka a fővárosra nézve megállapítva volt magasabb fizetés alapján
határozandó meg.
36. (A 262. laphoz.) Nyugdíjügy a rendi r. k. középiskoláknál
1894 márczius 21-én 960. ein. sz. a. r. kimondja, hogy «a ratio educatio
n s és az annak alapján kifejlett gyakorlat értelmében a rendek az általa
fenntartott főgymnasiumoknál alkalmazott világi tanárok nyugdíjazá
sáról, valamint özvegyeik és árváik ellátásáról ugyanoly módon tartoz
nak gondoskodni, a mint erről saját intézeteiben alkalmazott tanárokkal
s ezek hozzátartozóit illetőleg az állam gondoskodik.
A dolog természetéből folyik, hogy ez intézkedés az algymnasiumoknál, nemkülönben a nem a tanítórendek, hanem a püspökségek
által fenntartott r. k. középiskoláknál működő tanárokra és hozzátarto
zóikra is vonatkozik.
37. Nem középiskolákra, hanem polgári iskolákra vonatkozólag
kiadott elvi jelentőségű határozatot is felemlítek itt a Hiv. Közi. 1894.
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8. ezámábó]. 1894 márcz. 28-án 62.250/1893. sz. a. min. r. értelmében
önkéntesen osztályt ismétlő tanuló az önkéntes osztályismétlés évében
vsak azon esetben osztályozható és bocsátható vizsgálatra, ha a megelőző
tanévben elégtelen tanjegyeket kapott.
A dolgot úgy értem, hogy kiállják az illetők a javító vizsgálatot,
de mégis ismétlőnek Íratják be magukat, mint a rendelet is mondja «az
ismeretekben való általános erősbödésük czéljából.» — Helyes volna e
tekintetben a középiskolák irányában is rendelkezni, mert elég sűrűn
fordulnak elő esetek, és pedig részint úgy, hogy a vizsgálatok előtt
kimaradnak egyesek, hogy nem osztályoztatván, ismétlők lehessenek
esetleg másodízben is, és így az osztály másodszori megismétlését tiltó
1888. évi 49.715. sz. a. min, rendelőit veszélyeit kikerülhessék; részint
olyanok is ismételnek, kik meg nem buktak az előbbi évben az illető
osztályban. Én azonban úgy az osztéilyozást, mind a vizsgálatra bocsá
tást mindkét rendbelieknek megengedhetőnek tartom, mert rendes
körülmények között mindig remélhető, hogy az ugyanazon tananyagot
ismétlő növendék a következő évben jobb eredményt mutat fel. Legalább
eddigi tapasztalataim megerősítenek e felfogásomban. S ha megtörtén
nék is, hogy a megelőző tanévben kellő eredményt tanúsított tanuló az
önkéntes ismétlés évében hanyatlanék, esotleg el is buknék, e körül
mény igaz, hogy látszólag a megelőző évi osztályozást mintha desauválná.
De csak látszólag ! Mert hiszen az áj osztályozás az új tanévben felmu
tatott törekvés vagy hátramaradás megítélése. S bizony semmi lehetet
lenség nincs benne, hogy a legtehetségesebb tanuló is példátlan figyel
metlenség és hanyagság esetében meg ne bukhassék. Míg ellenben, ha
az önkéntes ismétlő azt tapasztalja, hogy a tanév végén minden törek
vése daczára csak a megelőző tanévi érdemsorozata leszen, e körülmény
nem igen sarkallhatja buzgó törekvési-e. Es itt van a tandíjmentesség és
ösztöndíj kérdése. Méltányos, hogyha valaki
még ha önkéntes ismétlő
is
egy tanévben szembetűnő haladást képes feltüntetni a megelőzőjé
hez képest, e haladás külsőképpen is kifejezésre jusson, tehát osztályozás
alakjában és haladásának méltányosan elérhető jutalmazásában (tandíjmentesség, stb.) is részesüljön.
38.
Végül álljon itt a következő r., mely miként a 4. sz. a. közölt,
több későbbi r. s a E. nem egy intézkedésének alapul szolgált :
(V. K. M. 1869 május 14., 8227 sz.)
«A rendtartás 3. §-nak azon határozatából, mely szerint a magán
tanuló bármely nyilvános gymnasiumnál tehet vizsgálatot, kitetszik,
hogy ily tanulók nem kötelesek magukat valamely gymnasiumnál az
illető tanévre elölegesen bejegyezni, melynél eddigelé a vizsgálatokat is
letenni tartoztak és hogy ennélfogva jövőre nézve azon különbség, mely
a bejegyzett és be nem jegyzett magántanuló közt létezett, megszűnik.
A tandíjra vonatkozó eddigi gyakorlat és szabályok az új rendtar
tás által, melyben erre vonatkozólag sehol említés nem tétetik, nem
lévén megszüntetve, a magántanulók mint eddigelé is, a vizsgálat leté
tele előtt a tandíjt kötelesek lefizetni, és pedig, ha több osztályból egy
szerre vagy az alsóbbak mellőztével a rendtartás értelmében egyszerre
valamely felsőbb osztályból tesznek vizsgálatot, a tandíjt a vizsgálat
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tárgyát képező felsőbb osztályt megelőző valamennyi osztály után tar
toznak fizetni, a mennyiben annak más alkalommal lett lefizetését nem
igazolhatnák.
Felvételi díjt, minthogy a taneszközök beszerzésére szolgál, melye
ket a magántanulók nem használnak, a magántanulók nem kötelesek
fizetni.
A rendkívüli tanulók, úgymint a nyilvános tanulók nemcsak tandíjt, hanem miután az intézet taneszközeit is használják, felvételi díjt is
tartoznak fizetni.
Felvételi vizsgálatokért, minthogy azokat a tanintézet leginkább
saját érdekeinek megóvása végett köteles tartani, a vizsgálat idejére való
tekintet nélkül, a rendtartás 45. §-a értelmében díj nem fizettetik.
A rendtartás 10. §-a rendeli, hogy azon szülők vagy gyámnokok,
kik nem a tanoda székhelyén laknak, ott lakó alkalmas helyettest tar
toznak nevezni, a helyben lakó tanulóról pedig fel nem tehető, hogy ne
legyen atyja, anyja, gyámja vagy más valakije, ki gondját viseli s a kitől
az igazgatóság követelheti, hogy akkor, midőn a tanuló először beiratik
az illető tanodánál, a szükségelt beiratási s egyéb adatok közlése végett
nála megjelenjen.
Ha ez tudatlanságból vagy gondatlanságból mellőztetik, az igaz
gató a szülők vagy helyettesek megjelenéséig felfüggesztheti a beiratást,
míg ellenben elháríthatlan akadály esetében ez nem lehet ok arra, hogy
a tanulótól a fölvétel megtagadtassák. Habár kívánatos, hogy a szülők
vagy helyetteseik minden évben gyermekeik s gondviseltjükkel meg
jelenjenek, ez azonban a fentebbiek szerint oly tanulóknál, kik már az
előbbi évben az illető tanodánál beírva voltak, mellőzhető.
Oly tanulónak, ki csak bizonyos tanodából záratott ki, a másik
tanoda, a melynél felvételre jelentkezik, ezt a bizonyítványban kitett
kizáratási okok miatt megtagadhatja.
Ily esetben fennmarad az illetőknek a felfolyamodás útja, a felsőbb
tanhatósághoz.
Tekintve azt, hogy a tanulmányi előmenetel és a szorgalom jelzé
sénél a rendtartás 49. és 50. §§-aiban hat kifejezés van megállapítva,
nincs észrevételem az ellen, hogy ennek megfeleiőleg az erkölcsi viselet
jelzésére is ugyanannyi kitétel legyen s ennélfogva a 48. §-ban említett
érdemjegyek és jelesen a «törvényszerű» és «nem törvényszerű» érdem
jegy között az ajánlatba hozott, eddig is használt enyhébb jelentésű
«kevésbbé törvényszerű» mint közvetítő kifejezés és érdemjegy használ
tathassák.
A későbbi szabály által az előbbi hatályon kívül helyeztetvén,
kétséget nem szenved, hogy a bizonyítványi másodlatok kiállítási díjára
nézve a rendtartás 61. §-a és nem az előbbi rendelet irányadó. •
(Trsztena.)
D ortsák G yula.
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A DEBRECZENI TANSZERKIÁLLÍTÁS ÉS A LEM
BERGI ORSZ. KIÁLLÍTÁS TANÜGYI CSOPORTJA.
II. A lembergi országos kiállítás tanügyi része.
A lembergi országos kiállításon sokkal nagyobb tér jutott az okta
tás-ügynek, mint más kiállításokon. Úgy látszik, hogy e kiállítás, mely
Galiczia önkormányzatiinak visszaállítása óta mutatkozó haladását akarja
ország-világ előtt bemutatni, azért helyezett az oktatásügyi csoportra a
szokottnál nagyobb súlyt, mert éppen a művelődésben látják haladásuk
legfőbb feltételét.
Az oktatásügyi es közművelődési csoportok kiállítása több épületben
foglaltatott: A krakói akadémia tanulságos kiállítása az irodalmi kiállítás
részére szánt épület egész jobb szárnyát foglalta el. Lemberg városának
ipariskolái a város kiállításának szánt épület legnagyobb részét alkotta, az
Amerikában élő lengyelek által külön épületben, az amerikai pavillonbau
kiállított tárgyak igen nagy része éppen az amerikai lengyelek sajátságos
iskolai viszonyainak feltüntetését czélozta. A szorosabb értelemben vett
közoktatási kiállítás maga három nagy pavillont foglal el. Az elsőben
van a krakói és lembergi egyetemek és a lembergi műegyetem kiállítása,
a másodikban, melyet Galiczia helytartója, Badeni gróf saját költségén
emeltetett, foglaltatik a népiskolák, gymnasiumok, reáliskolák és tanító
képző intézetek kiállítása, a harmadik pavillonban pedig, mely a három
között a leggazdagabb, az alsó és felső ipariskolák és művészeti iskolák
kiállítása volt. De voltaképpen még ide kell számítanunk a galicziai nők
munkásságának kiállítását is, melynek tetemes része éppen a női kézi
munka-iskolák remek tárgyait tartalmazza.
Bár nem tartozik szorosan véve e keretbe, mégis nehány szóval
megemlékezem magának a krakói akadémiának kiállításáról is, leginkább
oly czélból, hogy lássuk, hogy a krakói akadémia minő módon tüntette
fel 1793-tól 1894-ig terjedő tudományos működését. A krakói akadé
mia, miként említettem, az irodalmi csarnok jobb szárnyát foglalta el.
Térképeken mutatta be az anthropologiai, ethnologiai, archœologiai, műtörténeti, természettudományi, meteorologiai és földmágnességi
kutatásait oly módon, hogy Galiczia egyes térképein megjelölte azokat
területeket, melyeket az Akadémia tudományos kutatás tárgyává tett.
Graphikus táblákon mutatta be az akadémia tagjainak számát, az
akadémia vagyoni állapotát, a lengyel irodalomnak egész fejlődését,
annak feltüntetésével, hogy az irodalmi productumok mely lengyel tar
tományokra jutnak. Ez instructiv táblázatok mellett a krakói akadémia
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kiadványai, nagyjainak arczképei és az akadémia épületét és termeit
feltüntető fényképek foglaltattak.
Ezek után áttérek a tulajdonképpeni oktatásügyi kiállításokra.
Nem emlékezem meg az amerikai lengyelek tanításáról, bár rendkívül
érdekesnek, sőt bizonyos tekintetben meghatónak mondható az a lát
vány, mely itt a szemlélő előtt feltárult. Az amerikai lengyelek gyerme
keik munkálatait arczképeikkel együtt küldték el a távoli országokból,
különösen annak feltüntetésére, hogy az Óceánon túl is lengyelül taní
tanak, hogy az anyaország gyönyörűségét lelje távoli gyermekeiben.
A népiskolai kiállítás nemcsak a népiskola mai állapotát, épüle
teit, eszközeit, tankönyveit, felszerelését és tanítóinak a tanítás ügyében
kifejtett munkásságát mutatja be, hanem egyúttal visszapillantást vet az
iskola fejlődésére is, bemutatva graphikusan annak régi állapotát, az
iskolába járók számát, s kiállítva a régebben használt tankönyveket is.
A mai galicziai népiskola abban különbözik a régitől, hogy a for
mális képzés csakis a négy alsó osztályban érvényesül: de már ezekben
sem egyöntetű mindenütt a tanterv, már itt is némileg figyelembe veszik
a tanulók jövő hivatását. Ezt a következő két osztályban, melyeket kü
lönben egy harmadikkal megtoldva, polgári iskolává szeretnének fejlesz
teni, még fokozottabb mértékben veszik figyelembe. Az ötödik osztálytól
kezdve a formális képzés egészen háttérbe szorul és tisztán gyakorlati
irányban, a tanulók jövő pályaválasztásának megfelelően történik a
továbbképzés, minden egyes szakban a kereskedelmi és ipari oktatásra
vannak tekintettel és nagyobb tért juttatnak a rajztanításnak.
A kiállításon nehány 100 népiskola fényképén láthatta a szemlélő,
hogy minő óriási különbségek vannak az egyes népiskolák között. Igen
sok népiskola faépületben van, melyre vonatkozó modell is ki volt állítva.
E modellt a zakopanemi faipariskolában készítették és jellemző rajta,
hogy egyszerű toldalékkal átalakítható egy osztályosból 2, 3, 4 osztályos
iskolává.
A népiskolai tanítási eszközök tekintetében nem találtam különö
sen figyelemre méltót. A szemléltető képek legnagyobb része külföldi,
csak újabban kezdik használni az ottani pœdagogiai társaság állal
kiadott szemléltető képeket, melyek a különféle foglalkozások szemlél
tetésére szolgálnak.
A természetrajzi és physikai eszközök sorában csakis nehány leg
szükségesebb eszközt találtam, feleslegeset semmit.
Tankönyveik közül az olvasókönyvek egészen rationalis methodusban készültek. Megismertetik a lengyel népéletet, az egyes vidékeket,
szokásokat, s volt alkalmam arról is meggyőződni, hogy hazánkról, s
különösen a szomszédos részekről igen hű és jellemző leirásokat közöl
nek. Szakítottak a régi sablonszerű methodussal, s a legutóbbi években
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kiváló szakférfiakat bíztak meg az egész ország részére ilyen szellemben
készítendő tankönyvekkel.
A népoktatási intézetek csoportjában volt kiállítva a női kézi
munka tanítására vonatkozó rendszeres gyűjtemény a lembergi, krakói,
przemisli polgári iskola részéről és a jaroslawi kerület falusi iskoláiból.
Ugyancsak itt volt a slöjd tanításához való, igazán mintaszerű gyűjte
mény. A slöjdöt a galicziai iskolában újabb időben nagyon felkarolták.
A sokali polgári iskola igazgatója Svédországban ismerkedett meg a
slöjddel és ugyancsak a sokali iskolában mégis honosította 1885-ben.
Azóta a kormány költségén minden évben szünidei tanfolyamokat szer
veznek a tanítók kiképzésére. A kézimunka-tanításnak buzgó pártfogói
vannak a főurak között és a tanférfiak igen nagy fontosságot tulajdoní
tanak neki. A kiállításon a sokali iskola mutatta be a famunkálatok rend
szeres tanításmenetét 100 mintában, melyek közül az első egy kivájt
fakanál, az utolsó pedig már egy szép berakott szekrényke. Mást, mint
famunkálatot nem végeznek.
Érdekesnek tartom annak a megemlítését is, hogy a szünidei tele
pek kiállítása is itt volt a népiskolai csoportban. A szünidei gyermektelepek ott is leginkább társadalmi úton keletkeztek, de a kormány is
jelentékenyen támogatja. Nemcsak az egész szünidőre viszik ki a nagyobb
városok szegény sorsú tanulóit, hanem egyes csapatokkal minden reggel
kimennek a város környékére és este ismét hazatérnek.
A népiskolákkal kapcsolatban vannak sok helyen, de néhol egészen
külön fejlődtek a kisebb ipariskolák. És itt különösen fontosnak tartom
annak a megemlítését, hogy ezek, nézetem szerint valóban mintaszerűen
szerveztettek. Minden egyes helyen a vidék sajátságos igényeinek, ter
mészeti viszonyainak és a lakosság természetes hajlamainak megfelelő
ipariskolát állítottak.
Vannak egyes vidékek, mint pl. : Sulkoviee, vagy Swiatnikach,
ahol régi idők óta meghonosodott a kisszerű vasipar. A pásztorfiúk
üllővel és kalapácscsal jártak ki a legelőre és míg a nyájat legeltették,
apró vasszögeket készítettek. Ma úgy a sulkoviczei, mint a swiatnikachi
vasipariskolák bámulatos dolgokat állítottak ki. A rajztanítás egészen
alkalmazkodik a vasipar szükségleteihez és valóban megnemesülte vidék
lakosságának ízlése.
Zakopanemben a legszebb csipkéket készítik a csipkeiskolában és
szebbnél szebb famunkálatokat a faipariskolában. Korkovkában maga az
uraság rendezett be csipkeiskolát, Zywiecben faipariskola, Porembában
agyagipariskola, Tarnopolban gép- és faipariskola, Gzymalowban bog
nároknak való iskola, fíakszavicben, ahol a nép durva pokróczokat szokott
készíteni, ez ipar tökéletesítésére és fejlesztésére és az orosz határszélen
Uhnow-ban, a hol a nép ősidőktől fogva czipőkészítéssel nagyban foglal
té
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kozott, ez ipar tökéletesítésére állítottak iskolát. Az ipariskolákban köve
tett eljárás és a kiállítás jellemzéséül például megemlítem, hogy ez utóbbi
iskolában a tanítás eszközei között szerepel az ember lábának csontváza
is, s valószínűleg ezen tanítják a rationalis lábbeli-készítés módját. Ki
volt állítva egy munkaasztal, az összes hozzávaló szerszámokkal, és a
legújabb szerkezetű lámpásokkal együtt. Ez iskolák a mesterségre töké
letesen megtanítják a növendékeket és a ki ezekbe járt, annak nem kell
egyéb műhelyben dolgoznia.
Az ipariskolák taneszközei között mindenütt az illető iparág mo
delljei vannak, a rajztanításra mindenütt igen nagy súlyt helyeznek, de
mindenütt már az illető iparág művészeti úgy technikai oldalának meg
felelően alkalmazzák. A kiállított rajzok mindenütt igen gondosak, tisz
ták és jellemzetesek. Bámulatot keltettek a krakói ipariskola és a lembergiiparrajz-iskola rajzai. Óriási dimensióju rajzok az egyes mesterségek
nek megfelelően keresztülvive : a szobadiszítők, az építőmesterek, a faipar
és vasipar részére más-más módon kidolgozva. A tanulók rajzai között
díszlettek azonban a tanárok munkái is, melyek a legtöbbször mintául
szolgáltak.
A rajzban való járatosság elsajátítására szolgálnak a különféle
ipariskolákban követett specialis, s az illető iparág természetének meg
felelő methodusok, de Lembergben magában ezenkívül nyilvános rajz
terem is van, melyben mindenki teljesen díjtalanul rajzolhat.
Hogy a krakói ipariskola rajzainak dimensióiról némi fogalmat
nyújtsak, megemlítem, hogy egy gyönyörű ékítmény három méter hosszú
és két méter széles volt. A lapos díszítmények mintáiul a tanárok alkalmi
rajzain kívül Barabaz Staniszlaw krakói tanár gyűjteménye és a Rotterféle «Anfangsunterricht im Zeichnen etc.» szolgált.
Nem mulaszthatom el, hogy külön meg ne emlékezzem a női mun
kálatok kiállításában foglalt női kézimunka-iskolák kiállításáról. Ez isko
lák külön szakiskolák, melyeket a négy polgári iskolát végzettek látogat
nak. A tanítás pl. : Przemislben, vagy Krakóban a hol a legszebben
dolgoznak, három éves. A tanárok Reutlingenben képezték ki magukat.
Az iskolának külön szakaszai vannak a hímzésre, varrásra, stb. és mindenik szakaszban igazi művészi tökéletességig fejlesztették a kézimunkát.
Bajzáik, melyekből egész rendszeres gyűjtemény volt kiállítva, az illető
kézimunkának teljesen megfelelnek, s maga a kézimunka oly művészi,
hogy a szemlélő hajlandó sokszor festménynek tekinteni.
Érdekes volt a tanítóképző intézetek kiállítása is. A népiskolai
tanítók és tanítónők egy részét egy évre szabadságolják, hogy a fejlesz
tendő polgári iskolai tanításra előkészülhessenek. A póttanfolyamban
nagy súlyt helyeznek a szabadkézi és geometriai rajzra. A geometriai
rajzok a szokásos, sablonszerű ábrázoló geometriai rajzok, melyek nem

sokkal fogják előbbre vinni a tanítást, legalább is nem abban a gyakor
lati irányban, a melyben az új tanterv az iskolák fejlesztését éppen
czélozta.
A tanítóképző intézetekben behatóan tanítják a mezőgazdaságtant,
az állatok gondozását, s eszközeik között a házi állatok mintái, rajzai és
gazdasági képek igen nagy szerepet visznek. Nagy súlyt helyeznek a
hygiene tanítására is, és a Spielmann-féle egészségtani táblák és külö
nösen az első segély nyújtására vonatkozó képek nagyon elterjedtek.
A népiskolák intensiv fejlesztése terén igen nagy tevékenységet
fejtenek ki Galicziában. 25 év alatt a népoktatási intézetek száma 2476-ról
3821-re és a tanulók száma 160 ezerről 563,500-ra emelkedett. 1000 la
kosra 1871-ben 32 tanuló jutott és most már 85. E viszonyokat kerüle
tek szerint igen tanulságosan mutatták be а 25 év előtti és a mai iskolalátogatást feltüntető térképeken. A népoktatási intézetek fejlesztése a
tanítói fizetések szabályozásában is nyilvánul. 1892-ben a fizetések
900 írttól 300-ig öt fokozatba osztattak, mindenik fokozat megfelelő
ötödéves pótlékokkal ; de úgy látszik, ez a szabályozás még nem bizonyult
elég alkalmasnak, mert még most is igen nagy tanítóhiány van. Semmi
sem bizonyítja azonban jobban Galicziának a népoktatás ügyében kifej
tett tevékenységét, mint az a körülmény, hogy 20 év alatt a népiskolák
költsége 424 ezer forintról 2 millió 986 ezerre emelkedett.
A lembergi kiállítást minden tekintetben a rendezésben mutatkozó
tervszerűség jellemzi. Minden egyes téren meglátszott, hogy egyedüli
törekvésük a létező állapot minél világosabb, áttekinthető feltüntetése.
De talán egy csoportban sem nyilvánult jobban ez a tervszerűség, mint
éppen a középiskolai csoportnál. Itt első sorban arra törekedtek, hogy a
középiskola mai állapotáról, épületeiről, tanterveiről, eszközeiről, tan
könyveiről és a tanulók munkásságáról hű képet nyújtsanak. Csak sajná
lattal említhetem, hogy e szépen elrendezett és valóban tervszerűen ké- *
szült kiállításban minden felirat lengyel volt, úgy, hogy az idegen csak
nagy nehezen birt beléhatolni az egyes tárgyak tüzetesebb vizsgálatába.
Igaz, hogy a kiállítási igazgatóság gondoskodott arról, hogy szakértő
vezető a szükséges felvilágosításokat megadja, de mégis nagy fáradságba
kerül a nyelvben járatlannak a teljes tájékozódás. Úgy vélem, az ottani
tapasztalatokból nekünk is arra kell jutnunk, hogy ha nemzeti culturánk
állapotát hűen és könnyen érthető módon akarjuk a szakférfiak előtt
feltüntetni, akkor gondoskodnunk kell arról, hogy felirataink ne csak
magyarok legyenek, hogy a katalógus ne csak egynyelvű legyen, hogy
kisebb tájékoztató leírások idegen nyelven is kiadassanak és ami mind
ezeknél még fontosabb, hogy oly megbizható, szives és előzékeny veze
tőkről gondoskodhassók a kiállítási bizottság, a kik az idegeneknek az
egyes csoportoknál felvilágosítással szolgálnak.
3ti*
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A középiskolai csoportban a tanítás eszközeiből normális gyűjte
ményeket állítottak egybe. E normális gyűjtemények jegyzéke nyomta
tásban is megjelenik, hogy a középiskolák tájékozást meríthessenek
belőlük a felszerelés tekintetében. A physikai eszközök jegyzéke már meg
is jelent és kilátásban van, hogy nemsokára a többi is napvilágot lát.
Magukról a physikai eszközökről nem mondhatnék újat. A legtöbb Ftohrbeck’s Nachfolger czégtől való és magát a normális gyűjteményt is e czég
állította egybe a galicziai Landesschulrath által felkért bécsi tanárok
utasítása szerint. E normális gyűjtemény csakis a legszükségesebbekre
szorítkozott. Kevés volt a geometriai eszközök gyűjteményéből és a mi
volt, az leginkább StepMicsek bécsi intézetéből került ki. A geometriai
rajzolás eszközei : vonalzók, körzők e csoportban hiányoztak. Annál
nagyobb örömünkre szolgált, hogy a magyar osztályban Gyulai Nándor
szegedi műasztalos gyára igen csinos vonalzókat, háromszögeket és hasz
nálható rajztáblákat, valamint, hogy Wuzel és Társa budapesti gyár
olcsó és jó czeruzákat állított ki. Annál örvendetesebb ez a tény, mert
eddigelé még a legegyszerűbb író és rajzeszközöket is külföldről kellett
hozatnunk.
Hasonlóképpen igen kevés volt a középiskolai csoportban a cliemiai eszköz, pedig a chemia a reáliskola IV., V. és VI. osztályában mint
önálló tárgy szerepel. A magyar osztályban ezek is képviselve voltak*
amennyiben Seregi, Plecháti és Társa budapesti «üvegedények gyára»,
több chemiai tanítási eszközt is bemutatott.
A természetrajzi csoport kiállítása is szűk volt, mert a kitömött
állatokat, úgy látszik, helyszűke miatt mellőzték e csoportban és külö
nösen az ismeretes papirmaché modellek s általánosan elterjedt fali táb
lák kiállítására szorítkoztak. A magyar osztály e tekintetben is igen
kiváló tárgyakat mutatott be, amennyiben Dr. Lendl Adolf gyönyörű
kitömött állatokat és igen tanulságos præparatumokat állított ki, melyek
teljesen kiállják a versenyt a középiskolai és egyetemi csoportban foglalt
Houdek és Hei~vcrt-féle és a berlini Haferlandt és Pippow-féle præparatumokkal. Ugyancsak a magyar osztályban levő Kálazdy-féle növénymin
ták nagyon használható tanítási eszközöknek látszanak.
A természettudományi eszközök gyűjteményének összeállításánál
úgy látszik, helykimélés szempontjából szűkén jártak el. Mineralogiai
gyűjtemény nem volt, hiányoztak a tanárok és tanulók által a természettudományi oktatáshoz készített eszközök, sehol sem emelkedtek a közön
ségesen elterjedt eszközgyüjteményeken túl, s nem iparkodtak Galicziának specialis természeti viszonyainak felhasználásával élénkíteni és
erősíteni a természettudományi oktatást. Úgy képzelem, hogy itt a
középiskola tanítási eszközei közül nem szabadna hiányoznia a petroleumforrásokat, a sóbányákat stb. bemutató képeknek s tárgyaknak.
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A giilicziai természeti viszonyok feltüntetését meg is könnyíti az a körül
mény, hogy a Dzieduszycki-féle országos múzeumban tényleg össze van
gyűjtve minden, a mi Galiczia állat-, növény- és ásványvilágára vonat
kozik.
A geographiai, történeti és philologiai gyűjtemény annál figye
lemre méltóbb volt. Térképekben igen nagy bőség uralkodott. Feltűnt,
hogy az egyes országok térképei eredetiek voltak : Németországról német,
Francziaországról franczia és Olaszországról olasz térkép. A térképek
legnagyobb része a Hölzel-féle intézetből került ki ; de már látható volt
egy háromnegyedrészben kész galicziai térkép, mely Lembergben készül.
Ez uj térkép igen csinos és jellemzetes. Feltűnt, hogy a Kárpátok leg
magasabb régiói piros színnel jelöltetnek és feltűnt továbbá az is, hogy
a magyar határszéli helységek nem a magyar neveikkel szerepelnek,
hanem oly névvel, amelyen az illető vidék lakossága, vagy talán csak az
ide-oda járó lengyelek nevezik. A geographiai gyűjteményben igen tanul
ságos ethnographiai tárgyak is foglaltatnak : az emberfajok képei és
modelljei, az osztrák-magyar monarchia népeinek nemzeti viselete, a
népéletet jellemző képek stb.-ből látszik, hogy a geographiai tanításban
kellő súlyt helyeznek a népélet ismertetésére is. A geographiai tanítás
különben is igen intensiv lehet, legalább erre engednek következtetni
azok a rajzok, melyeket az alsó osztályokban a tanulókkal készíttetnek.
A történeti tanításnál is szemléltetésre törekednek és itt már nem
csak a közönségesen elterjedt képeket és szemléltető eszközöket látjuk,
mint pl. : a Lnngl-Шв sorozatot, hanem ott vannak a casseli Fischer
czég kiadásában megjelent Hohn-féle táblák, a berlini Asher rf- C. czég
színezett képei (Dorische Polychromie) s a vatikáni muzeum tárgyainak
photographiât továbbá elkészítette egy tanár az Akropolis gypszmodelljét, s természetesen a rajztanításhoz szükséges gypszmodellekben egész
sereg szemléltető eszköz. Különösen feltűnt, hogy e minták között nem
csak a közönségesen használatos gypszminták foglaltatnak, hanem újabb
szobrok utánzatai is, és az újabb történet alakjai. Feltűnt továbbá az is,
hogy a történeti eszközök sorában látható Matejko lengyel királysoroza
tának szép művészi sokszorosítása. E kiállítási csoportból nyilvánvaló az
az egészséges törekvés, hogy a történeti és philologiai tanítás egyúttal
műtörténeti oktatás és æsthetikai képzés is legyen, és hogy az eszközöket
a valóságból veszik, a valóságban meglevőt használják iskolai czélokra,
s nem készítenek külön iskolai eszközt akkor, mikor a művészet termékei
rendelkezésre állanak.
A kiállítás díszét azonban a reáliskolai tanulók rajzai alkották.
A galicziai iskolákban nagyobb súlyt helyeznek a rajzra, mint nálunk.
A reáliskolában a mértani rajz a II. osztálytól kezdve hetenkint 3 órában
-szerepel és az ábrázoló geometriai szerkesztésekben oly magas fokra
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jutnak, mint mi a régi reáliskoláinkban jutottunk : elég complicalt átha
tásokat és ezek árnyékszerkesztéseit végzik el. A geometriai rajzokat is
sok helyen kifestik. A szabadkézi rajzban pedig egyesek bámulatos productiót végeztek. A rendelkezésre álló idő' itt is több, mint a mi isko
láinkban : lietenkint 3—4 óra és az elért eredmény is sokkal jelentéke
nyebb. A rajzok tiszták, jellemzetesek, s mégis kellő részletességgel
kidolgozottak. Igen szépek voltak a festészeti iskolák növendékeinek
rajzai is, Azokat az ösztöndíjasokat, a kik külföldön járnak festészeti
iskolába, szintén kötelezték, hogy múlt évi rajzaikat a kiállításra
elküldjék.
A tanulók munkásságát feltüntető dolgozatokról nem sokat mond
hatok. Annyit azonnal észrevehetünk, hogy igen sok térképet rajzoltat
nak s e rajzoknál nem a külső csinosságra, mint inkább a helyzetek fel
tüntetésére helyeznek súlyt, német dolgozataikon látszik, hogy sokat
küzdenek a nyelvvel, de főczélul mégis a nyelv gyakorlati elsajátítását
tartják, mathematikai dolgozataikon semmi különöset nem találtunk :
a megoldás menetét nem írják le, csakis a számításokat közük.
A testi nevelés ügye még nem áll azon a fokon, mint nálunk.
A torna még csak mint rendkívüli tantárgy szerepel. Igaz, hogy majd
nem minden tanuló részt vesz a tornában. A játékokat az iskolában még
nem űzik, de már ott is megvan a törekvés, hogy tegyenek valamit.
A krakói kiállítás helyén Jordán egy parkot létesített, a hol a gyermekek
meghatározott időkben, felnőttek felügyelete és vezetése mellett játsz
hatnak. A kiállítás képekben és modellben is bemutatja e Jordán-parkot.
A kiállításon meglátszik a tervszerű rendezés, a tárgyak csinosak, jel
lemzők, a térképek, melyek az iskolák állapotát tüntetik fel, tanulságosak,
egyszerűen áttekinthetők, a tanárok által készített eszközök csinosak, a
tanulók munkálatai nem mesterkéltek, de mégis elég rendesek.
Galicziában 29 gymnasium és 4 reáliskola van. A gymnasiumokba
12,700 tanuló és a reáliskolába 1360 jár. A tanárok száma 681 és ezek
között nem kevesebb, mint 207 helyettes tanár. A 33 középiskola 1 millió
30 ezer forintba kerül.
Az egyetemi kiállításban domináltak a bakteorologiai vizsgálatok r
a bacillueok tenyésztésére és vizsgálatára vonatkozó készülékek, nagy
bacteorologiai gyűjtemény és a bacillusok alakját feltüntető rajzok Odo
Bujwidtól. Szakférfiak nagy dicsérettel szóltak egy gynekologiai modellgyüjteményről, mely azonban talán még sem volt kellő helyén a kiállí
táson, a hol igen sok laikus és különösen sok nő is megfordult. Feltűnt
egy Teofüo Ciesielskiego által szerkesztett tyophonograpli, mely a növény
növekvését mutatja. Különféle desinficiáló készülékek, még pedig gőzzel
való desinficiálásra berendezett készülékek voltek kiállítva. A szakférfiak
nagy elismeréssel szóltak Teichmann krakói egyetemi tanár anatómiai
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készülékeiről : az agyvelőbe valamim! anyagot beolt, miáltal sikerül azt
teljesen conserválni. Éppen így Karly a véredényekből állított ki ilyen
præparatumokat. Megemlítem még, hogy a krakói egyetemmel kapcso
latban van a gazdasági iskola, melynek mechanikai és chemiai földvizsgálati kiállítása igen tanulságos.
Nagyon díszes volt e csarnokban a lembergi műegyetem kiállítása,
szebbnél szebb vízépítési, hídépítési és gépészeti rajzaival és modelljeivel.
В еке M anó.

AZ ÁLLAMI KÖZÉPISKOLÁK KÖLTSÉGVETÉSE

1883— 1894-ig.
Bármily őszinte szívvel örülünk is a már annyiszor magasztalt
1883-iki XXX. t.-czikknek, mégis be kell vallanunk, hogy e törvényczikk
középiskoláink budgetében egyáltalán nem idézett elő holmi tetemes
emelkedést és javulást. Ebben a tekintetben a nevezett törvényczikk sem
közvetve, sem közvetetlenül nem hatott a jelzett irányban úgy, hogy
annak valami feltűnő látszatja volna. Mert az, hogy az alább kimuta
tandó számok szerint középiskoláink költségvetése az utóbbi 12 év alatt
kerek egy millió írttal emelkedett, egyáltalában nem rovandó föl valami
specziális hatásnak ; mert hiszen a többi ressortok költségvetései is
emelkedtek - némelyik kedvezőbb arányban, mint a vallás- és közokt.
minisztériumé
a fejlődés hatása alatt, mely a hetvenes évek óta az
egész vonalon észlelhető.
Voltaképen nem is az emelkedés mértéke miatt van okunk panasz
kodni ; sőt ha csak ezt nézzük, «konstatálnunk» kell (hogy parlamenté
ben beszéljünk) azt a szokatlan tényt, hogy a közoktatási tárcza költségvetésének 1883—94-iki emelkedésére nézve a többi tárczák között a
harmadik helyen áll: ugyanis budgetje kerek 100%-kai emelkedett.
Ennél csak a honvédelmi és a földmívelésügyi költségvetés mutat fel
kedvezőbb emelkedést.
Az egyes tárczák költségelőirányzatai tehát az utóbbi 12 év alatt
következően emelkedtek :
Minisztérium

Honvédelmi
Földmívelési ___
Vallás és közokt.
Belügy ...
Igazságügy
Pénzügy
Kereskedelmi

1883-ban

7.340,850
9.805,622
5.224,254
9.373,075
10.748,778
03.555,197
40.481,822

18ít4-ben

15.645,301
19.495,278
10.287,157
13.597,209
15.174,139
113.095,970
81.034,882

Emelkedés

8.298,451
9.689,656
5.062,903
4.223,634
4.425,361
49.540,773
34.553,000
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Csakhogy a közoktatási tárcza ma is csak az maradt, a mi mindig
volt : az államháztartás mostohája s ha a jelek nem csalnak, az marad
a második millenniumig is.
Ezúttal csak az állami középiskolák- (gymnasiumok és reálisko
lák-) és a velők összefüggő' czélokra szánt összegek kimutatására szorít
kozunk a mint azokat az egyes állami költségvetésekből kiböngésztük.1
Nem terjeszkedtünk ki a nevezett költségvetések egyéb adatainak egybe
vetésére, főleg azért, mivel ily irányú — különben igen tanulságos
összeállítás már megjelent e lap hasábjain.12 Azért csak arra szorítkoz
tunk, hogy százalék szerint is kimutassuk, mennyit kapnak a középisko
lák az államtól.3 Nem tartottuk továbbá szükségesnek a rendes, átmeneti
kiadásokat és a beruházásokat külön csoportosítani, a mi az adatok át
tekintését megnehezítette és az összeállítást túlságosan terjedelmessé
tette volna. Megjegyezzük még, hogy a központi igazgatásnak és a köz
oktatási tanácsnak a középiskolákat illető költségeit - a mennyiben a
költségvetés azokat nem speczifikálja
nem állt módunkban megálla
pítani, azokat tehát számításon kívül hagytuk, valamint a középisko
lákra eső nyugdíjakat is.4
A középiskolák czéljaira tehát az idevágó költségvetések tanúsága
szerint 1883—1894-ig az állam a következő összegeket fordította :
1 A tanulm ányi alapból fentartott középiskolák költségvetése nem áll
rendelkezésünkre. Ez azonban, azt hiszszük, jelen czélunkkal nem áll öszszefüggésben, a mennyiben ezúttal csak azt kívántuk megvizsgálni, hogy
mennyit ju tta t az állam kasszája a középiskoláknak. Hogy ezenkívül még
egy úgynevezett tanulm ányi alap is rendelkezésére áll, — az nem épen az
ő érdeme. A kir. katli. gymnasiumok tehát több tekintetben egészen más
megbirálás alá esnek.
2 «A m agyar állam költségvetései és a népoktatás» czím a. dr. Hajn ó c zi It. J ó z s e f -tői (M. Pæd. II. 408.). E dolgozatban (mely külön lenyomat
ban is megjelent), a szerző nem szorítkozik csupán a népoktatás budget jére, de kim utatja a többi ressortok kiadásait is, összehasonlítva azokat a
kultuszm inisztérium csekély dotácziójával. Végül a népoktatás czéljaira fordított összegekkel egybeveti a többi m inisztérium ok kebelében különféle
czélokra szánt összegeket. — Azon senki sem csodálkozhatik, hogy a jelen
összeállítás tenorja is csak az, m int H ajnóczi czikkeé: «kevés, kevés!»
3 A nélkül azonban, hogy a középiskolák bevételeit levontuk volna,
(E bevételek különben nem jelentékenyek ; pl. 1894-ben a rendesek 325,391
frtal vannak előirányozva, a mi körülbelül a kiadások V» részé t teszi.
4 Mindez azonban nem igen alterálja számításaink helyességét, a
mennyiben, — m in t fentebb em lítettük — a bevételeket, sem vettük szá
mításba. A biilanz tehát annyira-m ennyire kiegyenlítődik.

T é te l

1883

1884

1885

1886

1888

1889

1890

1891

1892

1893

1894

71,000

71,000

71,000

71,000

68,000

67,643

68,489

73,001

41,789
14,832

38,262
14,832

39,586
14,232

40,586
14,632

41,386
14,832

42,691
15,632

43,018
15,032

46,616
15,632

ttynmasiumok

1157.817 168,727 178,000 178,977 206,480 238,450 269,334 275,434 285.931 306,711 341,225 391,683

Reáliskolák

437,550 449,363 456,000 478,246 500,880 511.674 499,190 515.54C 534,234 594,772 609,481

Épületek emelése,
felszerelése (Beru
házások)
Felekezeti középis
kolák segélyezése
Középiskolákkal öszszekötött alumneuшок stb. segélye
zése

38,500 40,000 74.000 95,000 110,230 179,230 165,970 197,485 128,577 406,879 368.336 332,395
—

15,000 24,000 44,000

Tanulók segélyezése

94,590 100,590 111.490 116,390 136,648 150,290

183,458

2.000

2,000

3,000

3,000

3,500

4,000

—

—

1,500

1,500

1,000

1,000

36,000 . 38,000

38,000

—

—

—

12,000

12,000

12.000

14.000

16,000

7,200

7,200

7,200

7,200

7,200

7,200

12,(XX) 12,000 12,000 12,000

12,000

12,000

8,000

8,000

8,000

4,200

4,200

3,200

3,600

3,800

9,000 10,000 10,000 10,000
10,167 10,000 11,2(H)

4,200

4,200

760,007 m

.W

4,200

4.200

906.583 958.1381.075.191 1.183.438 1.192.3021.260.967 1.328.85« 1.610.4761.638.971 1.785.359
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Ö sszesen

94,640
—

—

Póttanfolyamok
Középiskolák közös
költségei
Reáliskolák segélye
zése
Ösztöndíjak tanáruk
részére

699,574

AZ ÁLLAMI KÖZÉPISKOLÁK KÖLTSÉGVETÉSE 188.1---- 1894-IG .

Tankerületi főigaz 33,000 70,100 70,100 71,000
gatóságok
Tanárké-^ bpesti
12,333 42,683 53,083 42,683
pezdék ) kolozsvári 15.000 14,000 14,000 14,832

1887

I.
A középiskolákra szánt összeg a táblázat szerint szerényen bár.
de folytonosan emelkedett, még pedig a következő összegekkel :
1883—1884-re
1884—1885 «
1885—1886-ra
1886—1887-re
1887—1888-ra
1888—1889-re

76,066 írttal
70,450 «
51,555 «
117,053 «
108,247 «
8,864 «

1889—1890-re
1890-1891 «
1891—1892 «
1892 1893-ra
1893- 1894-re

68,665 frttal
67,883 «
281,626 «
28,495 «
146,388 frttal.

Legnagyobb az emelkedés tehát az 1892. évben (kivált az iskolai
épületek czéljaira szánt nagyobb összeg : 406,879 frt miatt) ; apadás
észlelhető 1885, 1886, 1888, 1889, 1891 és 1893-ban. Legnagyobb
apadás 1889-ben volt (8864 frt). - 1883-tól 1894-ig összesen i3.459,475
frtot fordítottak a középiskolákra, annyi körülbelül, mennyit egy köze
pesen dotált minisztériumnak egy évi költségei kitesznek (pl. a belügy
miniszter 1894-iki költsége 13.594,209 frtot tett ki).
Ha már most az egyes tételek emelkedését nézzük, első sorban a
felekezeti középiskolák segélyezése ötlik szemünkbe ; ezenkívül az épü
letekre és kivált a gymnasiumokra szánt összegek emelkedtek aránylag
elég rohamosan.
2. A főigazgatóságok költségei a tankerületek új szervezése foly
tán (17916/1884-iki min. rendelet) 1884-ben 70,160 írtra zökkentek;
azóta — néhány csekély hullámzástól eltekintve - csak mintegy három
ezer forinttal emelkedtek.
3. A tanárképzőknél ■
— kivált a budapestinél — 1889-ig inga
dozás mutatkozik. Azontúl mindakettő emelkedik, bár bizony elég las
san. (Budapest: 4283, Kolozsvár csak 632 írttal.) A budapestire 1885-ben
költöttek legtöbbet : 53,083 frtot, azóta távolról sem érte el ezt a maxi
mumot.*
4. A gymnasiumok és reáliskolák sorozatában 1891-ig névszerint
föl vannak sorolva a költségvetésben az egyes tanitézetek; jelesen
1883 tói 1886-ig nyolcz gymnasium szerepel (Budapest, Nagy-Szeben,
Kaposvár, Fiume, Losoncz, Munkács, Zombor, Fehértemplom); 1887 és
1888-ban tíz (+ Nagybánya és Szolnok); 1889 és 1890-ben tizenegy
(+ Pancsova [reálgymnasium]), 1891-ben tizenkettő (+ Erzsébetváros).
Reáliskola 1883-ban van 17 (Buda, Pest, Győr, Kassa, Körmöczbánya, Lőcse, Nagy-Várad, Pancsova, Pécs, Szeged, Székely-Udvarhely,
Temesvári Sopron, Déva, Kecskemét, Nagy-Kálló, Arad); 1884-ben 18
* Csak az 1885-iki költségvetés részleteire külön a dologi és külön a
személyi kiadásokat. (16,166 +. 1000 frt és 20,634 -f- 5283 frt.)
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( + Székesfehérvár). 1885-ben ugyanennyi; 1886-ban 20 (Pozsony és
Brassó) ; 1887 és 1888-ban ugyanennyi; 1889-ben 19 (— Pancsova,
mely mint reálgymn. a gymnasiumok közé vétetett fel); 1890-ben 20
(-f Beregszász), 18! l-ben 23 (+ Budapest, VI. kér., Eger és Debreczen).
5.
Az cpilletck emelése és felszerelése ez. rovatban a következő in
tézetek szerepelnek : 1883-ban : Budapest V. kér. r., Pécs r„ Losoncz fg.,
Zombor fg.
1884-ben : Budapest V. kér. r., Budapest VII. kér. g. —
1885- ben: Budapest V. kér. r., Pancsova r., Déva r., Zombor fg .—
1886- ban : Budapest V. k. r., Pancsova r., Déva r., Budapest tanárképző
fg., Zombor fg., Kaposvár g. — 1887-bon: Budapest V. k. r., Pancsova r.,
Déva r., Budapest tanárk. fg., VII. kér. fg., Zombor fg., Brassó r.
1888-ban : Budapest V. k. r., Pancsova r., Déva r., Budapest VII. k. fg.r
Brassó r., Budapest tanárk. fg., Zombor fg.
1889-ben: Budapest
V. k. r., Pancsova reálgymn., Déva r., Budapest VII. kér. fg., Brassó r.,
Budapest tanárk. fg. -— 1890-ben : Budapest V. k. r., Pancsova r., Déva r.,
Budapest VII. k. fg., tanárképző fg., Brassó r., Losoncz fg., Székelyudvar
hely r., Nagybánya fg., Kassa r. — 1891-ben: Losoncz fg., Budapest
VII. k. fg., V. k. r., tanárképző fg., Pancsova r., Déva r. Brassó r., Székelyudvarhely r., Temesvár r., Budapest VI. kr. r., Győr r. - 1892-ben :
Losoncz fg., Budapest VII. k. fg., VI. к. r., V. k. r., tanárk. fg., Déva r.,
Pancsova fg., Brassó r., Székelyudvarhely r., Lőcse r., Pozsony r., Temes
vár r., Győr r., Székesfehérvár r., Eger r., Sopron r., Beregszász r., Deb
reczen r., Erzsébetváros g.
1893-ban : Székelyudvarhely r., Budapest
VII. kér. fg., VI. kér. r., Pozsony r., Győr r., Nagy-Szeben fg., Brassó r.
Déva r., Eger r., Sopron r., Beregszász r., Erzsébetváros g., Debreczen r..
Székesfehérvár r. — 1894-ben : Székelyudvarhely r., Budapest VI. k. r.,
VII. k. fg., VIII. k. g., Pozsony r., Győr r., Nagy-Szeben fg., Székesfehérvár r., Sopron r., Zombor fg., Lugos fg., Munkács fg., Kecske
mét r. *
A felsorolt építkezések gyakran szánalmas csekély összegekkel
szerepelnek s így nem csoda, hogy egy valamire való intézet felépítésére
évekig kell a garasokat összekuporgatni, hogy jusson is, maradjon is.
Így pl. az V. kér. reáliskola éveken át szerepel a költségvetésben stb.
6.
A felekezeti középiskolák segélyezése az 1884. évvel kezdődik
rendszeresen (15,000 írttal), a középisk. t.-czikk 47. §-a szerint. A segé
lyezés azontúl rohamosan emelkedik (1894-ben: 183,458 frt). — Külön
van felemlítve a debreczeni ref. kollégium segélyezése évi 4000 frttal
1885—1891-ig. Azontúl — úgy látszik a főösszegbe foglalták.
* Az 1893. és 1894-iki költségvetések nem sorolják fel egyenkint a
befejezett építkezéseket, hanem csak négy általános tételben tüntetik fel az.
erre szánt összegeket. Erre nézve az előbbi évet vettük irányadóul.
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7. 1889-ben új tétel szerepel e czímeu : «középiskolákkal össze
kötött alumneumok, intematusok és convictusok segélyezése» ; az összeg
maga elenyésző csekély (2000—4000 frt).
8. Hasonlóképen csekély összeget szántak a póttanfolyamokra,
melyek főleg az 1890 : XXX. t.-czikk folytán váltak szükségessé. (Meg
jegyezzük, hogy «tornamesterek kiképzése» és «tornapóttanfolyamok»
czímén rendszeresen szerepelnek 3000—6000 frtnyi összegek ; nem állt
módomban a középisk. tornamesterekre eső részt megállapítani.)
9. A többi tételekre nézve csak néhány megjegyzésünk van.
A segélyezett reáliskolák közt előfordul: A pozsonyi 1883 -1885-ig, a
székesfehévári 1883-ban, a sümegi 1883-tól, az esztergomi 1881-től és a
vágujhelyi 1885-től. — Azon összegekből, melyeket a táblázatban «Ösz
töndíjak tanárok részére» czím alatt felhozunk, bizonyos rész levonandó,
a mennyiben a költségvetés szerint ezekben az ösztöndíjakban a felsőbb
iskolai tanárok is részesültek. — «A tanulók segélyezése» alatt feltünte
tett összegek közül szorosan véve csak azok tartoznának ide, melyek hatá
rozottan «15—12—10 horvátországi középiskolai tanuló» segélyezésére
vonatkoznak. A «szegény tanulók segélyezése» alatt szintén egyéb
tanintézetekbe járó növendékeket lehet érteni.* — Említenünk sem
kell, hogy mindakét kategóriában felsorolt összegek fölötte csekélyek,
kivált pedig a tanárok ösztöndíjai. Annál örvendetesebb, hogy Eötvös
miniszter az 1895-iki budgetben e fölötte fontos czélnak nagyobb őszszeget szánt.
Ha már most a középiskolákra fordított összegeket az állam összes
kiadásaival egybevetjük, a következő százalékokat kapjuk :
A középiskoláknak 1883-iki kiadásai az összes kiadások 0'23 %-a
volt :
1884-ben 0-25 ®/o
1890-ben 0'35 «/о
1885-ben 0-26 «
1891-ben 0-36 «
1892-ben 0'40 «
1886-ban 0-27 «
1887-ben 0-30 ((
1893-ban 0-33 «
1888-ban 0-34 ((
1894-ben 0-38 «
1889-ben 0-33 ((
Az állam tehát mindenik 100 forintjából 1883-ban 23 krt és ta
valy 38 krt juttatott a középiskoláknak. (A népoktatásnál sokkal kedve
zőbb a viszony: 1883-ban 65 kr., 1892-ben 88 kr. L. Hajnóczi «A ma
gyar állam költségvetései és a népoktatás.» Magyar Pæd. H. 425.)
* 1892 óta az utolsó négy tétel «Ösztöndíjak és egyéb tanulmányi
czélok» czím alatt összefoglalva szerepel a költségvetésben. A táblázatban
feltüntetett összeget az előbbi években állapítottuk meg.
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Végül minden czéltalan jeremiáda helyett egypár adatot írunk ki
az 1894-iki állami költségvetésből :
A fő- és székváros állami rendőrsége kap 1.228,926
Az ország összes középiskolái kapnak
1.785,359
A pénzügyőrség kap .................
.
2.878,310
A csendőrség ... ... ... ... ........... 4.019,721
A méntelepek . ...
_ ... _
5.035,715
A csapatok
....
... 12.064,608 forintot.
(Az utóbbinál csak a rendes kiadásokat vettük fel.)
Annyi tény, hogy a nemzet vezető osztályát nevelő tanintéze
tekre 500,000 frttal többet fordítunk, mint a fő- és székvárosi magyar
királyi rendőrség czéljaira.
(Miskolcz.)
W ebek I stván .

IRODALOM.
Pædagogiai értekezések a/. 1893/1894. évi középiskolai értesítőkben.

1.
Blanár Ödön: Röviden a műveltségről és emberszcrcteteöl.
(Beszterozebányai kir. kath. főgymnasium 1—15 1.) A dolgozat tájékoz
tatóul kíván szolgálni az iskolából az élet nagy útjára lépő ifjúnak. Kok
jó akaratot, az ifjúság őszinte szeretetét nem is lehet elvitatni szerzőtől ;
jele ennek az a melegség, mely a kis értekezést áthatja. Kár azonban,
hogy a hangoztatott rövidség nála nem egy a tömörséggel. Hiba a kü
lönben önálló gondolkodásról tanúskodó elmefuttatásban a nagy álta
lánosság és elvont okoskodás. A tulajdonképeni tárgyalást terjedelmes,
(1—7. 1.) szétfolyó bevezetés előzi meg, mely körülmény könnyen lelohasztja az érdeklődést. Vannak dolgok, melyek már természetüknél
fogva megkívánják mindjárt az in medies rés hatolást.
Tanulóknak akarván írni, azzal a nemes czéllal, hogy tanításunk
reá termékenyítő hatással is legyen, nem tartjuk egészen szerencsésnek
értekező felfogást, ki dogmatikus módon, elvont delinicziók alakjában
(7. 1.) adja a műveltség értelmezését. Helyesebb lett volna - legalább
rövid ráutalásokkal — megvilágítani azon epochalis eseményeket, melyek
emberiség fejlődésére, művelődésére átalakító befolyással voltak. (Pl. a
cl. ókor, a kereszténység, a renaissance, reformatio, a nagy forradalmak
stb.) Az axióma-szerű tanításoknak legtöbbször az a szerencsétlenségük,
hogy még a felnőtteknek is, annál inkább tanulóknak emlékébe nehezen
férkőznek, s könnyen is kivesznek. Concrét tények, dolgok a mi emléke-
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kezetünk táplálói. Ugyancsak a czél szolgálatában szívesen látnok, ba
magyar középiskolai tanuló számára, magyar középiskolából az életbe
kilépő ifjúnak íratván a munka, rámutatott volna arra is, hogy a ma gyár ifjúnak mennyi erőfeszítésre, hosszas szoktatásra van szüksége,
mit Aristoteles kívánt az állam leendő polgáraitól, s mit kell megsze
reznie abból a nagy erkölcsi tőkéből, a mit egyetemlegesen magyar
nemzeti műveltségnek nevezünk.
Nehány megjegyzésünk van másrészt Blanár némely tulszigorú,
hogy ne mondjuk, pessimistikus nézetére. Az emberszeretet, jótékonyság
és áldozatkészség erényeire mondottak sok tekintetben ráférnek a mai
társadalomra (10—15. 1.). Nem értünk azonban egyet vele a társadalom
túlságos korliolásában, mert az veszedelmes visszahatással is lehet épen
magára az ifjúra. De meg talán, ez a mi sokszor megtépett társadal
munk még sem annyira elrugaszkodott, hogy az ifjúságnak műveltség
tekintetében még mindig, vagy már ne nyújtana valami nagyon emelő
példát. (6. 1.) Ez annál megdöbbentőbb lenne, mert az iskola adja
ugyan a tudást, az ismeretet, de az élet, a nagy társadalom, melynek az
ifjú is kiegészítő s utóbb fontos tényezője, fejti ki a maga erkölcsi hatá
saival a műveltséget, a jellemet. Ha e részben panaszra van okunk,
inkább azt mondanók, hogy magyar nemzeti társadalom a szó szoros
értelmében még ez idők szerint nincs. A pénz-aristokracziáért magunk
sem rajongunk, mind a mellett enyhíteni kívánjuk azt az egyoldalú
felfogást, mintha a társadalom leghasznosabb, legbecsesebb részét csak
a tanult és munkás emberek képezvén, azok, kik nagy vagyonnal és
örökséggel bírnak, nagyobb szellemi tőke hiányában eo ipso a «tétlen
ség lovagjai» lennének. Aligha nem helyi viszonyok lebegtek az iró előtt.
2.
Sajó Sándor: Hazafias nevelés az iskolában. (Ujverbászi áll.
segélyz. községi algymnasium. 3—8 1.) Felméri Neveléstudomány-ának
egyenes behatása alatt készült e rövidke értekezés. Boldogult pædagogusunk szép könyvének ide vágó része egyike a legszebben, mély lelke
sedéssel és erős fajszeretettel megirt szakaszoknak. Nem csoda, ha ellen
állhatatlan varázsa oly mértékben ragad meg főleg egy-egy fiatalabb
tanárt, hogy csak keretet akarván venni a mestertől, nem tud szaba
dulni annak még kifejezéseitől, frázisaitól sem. Eltekintve egyébiránt e
nyilván kitetsző önállótlanságtól, maga a buzgóság — a hazafias nevelés
szükségének hangoztatása épen egy vegyes ajkú vidék iskolájában
dicséretet érdemel. Beszélni kell, de még inkább tenni ez irányban !
A nemzeti irodalom, történelem, a nemzeti ünnepélyek, melyeket Írónk
egészen helyesen - a nemzeti nevelés tényezői sorába iktat, magok
ban véve csak alkalmak, melyek nyomtalanul múlhatnak el, ha a taní
tást, s az iskolai élet minden nyilvánulását át meg át nem járja a tanár
nak, tanítónak minden gondolatában, szavában, cselekedetében, szóval
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egész egyéniségében megnyilatkozó élő lelkesedése, eleven fajszeretete.
Sajó is tanulságossá teliette volna sorait, ha körülményesebben feltün
teti a hazafias nevelés munkáját és hatásait az iskolában.
3.
Gyalog István : A család és az iskola viszonya. (Bonyhádi ág.
hitv. evang. algymnasium. 3—19 1.) Ez a mi nevelésügyünk tengeri
kigyója. E kérdésről Írunk a legtöbbet és még sem eleget. Magunk taná
rok, kik gyakorlati tanítással foglalkozunk, az életben legkevésbbé talál
juk meg a kapcsolatot család és iskola között. Az egymást támogató,
kiegészítő harmónia helyén kiáltó ellentét van nálunk a család és
iskola közt, úgy az oktatás elemi fokán, mint még inkább a középiskoIában.
A mi iskoláink, a család és a társadalom viszonya még messze áll
attól az egészséges szellemtől, mely az angol nemzet iskoláit élteté, hol
az iskolák épen azért a világ legnagyobb középiskolái, mert bennök a
családi és iskolai nevelés a legszerencsésebb módon olvadtak össze, a
hol a család, a társadalom, egyház és állam az iskolával karöltve osztják
meg a munkát az ifjúság nevelésében, s féltékeny gonddal ápolják min
denek felett az erkölcsös vonásokat. (V. ö. Felméri Lajos. Az iskolázás
jelene Angolországban. Budapest, 1881. I. k. 8. 1.)
A nevelés hármas munkája, a test edzése, az értelem művelése és
az erkölcsi képzés nem csupán az iskola feladata, ebben az egész em
berré alakulás nagy műveletében kötelességei vannak a családnak, me
lyek fennállanak még akkor is, midőn az iskola veszi át a gyermeket.
Helyesen jegyzi meg Gyalog, — ki különben csak idevágó nézeteit öszszegezi a kiváló pædagogusoknak, — hogy a gyermek első nevelése az
iskola tanítása mellett a szülők gondja. A családi körben nyert benyo
mások alkotják meg a férfiúvá leendő ifjúnak síriratát. Itt alakul meg,
itt kellene megalakulnia annak a vázlatnak, melyet az iskola és az élet
utóbb egész képpé formál. Itt, a családban kell elhinteni a vallásos érzés,
a hazafias gondolkozás magvait, itt kell kifejteni, állandósítani, bizonyos
erkölcsi habitusokat (kötelességérzet, bizalom, ragaszkodás, őszinteség
stb.), hogy az iskola munkáját is siker koronázza. De, fájdalom, épen e
részben számíthat az iskola köztapasztalat szerint legkevésbbé a családra,
igen sok szülőre. A legtöbb szülő vagy épen nem, vagy csak alig vet
ügyet legszentebb, természetes kötelességére — gyermeke nevelésére,
igen sok pedig egyenesen az iskolára hárít minden felelősséget e rész
ben. Sokan a természet nagy apostolával tartván, rábizzák a gyermekü
ket a körülményekre, hadd neveljék azok, s csak utóbb veszik észre,
hogy bizony azoknak a spenceri természeti reakczióknak nagy ára van :
az ifjú néha egész jövőjével fizet érette. Sokan ma már, hogy tekintélyökön a gyermekkel való gyakori érintkezés miatt csorba ne essék,
azokat a gyermekszobákra és cselédekre utalják, s e könnyelműség, e
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lelkiismeretlenség gazdagítja aztán azon megdöbbentő adatok számát,
melyekből egy Legouve megrajzolja nevelésünk mai képét.
A szülő ismerheti — mondja Gyalog — legjobban gyermeke
egyéniségét, a tanító megfigyelései hézagosak. Teljesen igaz. Ez ismeret
kiegészítését volna hivatva eszközölni az őszinte közlékenység, az iskolá
val, annak tanítóival való bizalmas érintkezés. Csakhogy épen ez érint
kezési pontokat keresi legkevésbbé a szülő, vagy ha igen, nem egyszer
oly formában, mely míg egyrészt bántó, végeredményében demorali
záló is lehet az ifjúra, tanítójára egyaránt. Hisz szinte közönséges és
megszokott dolog ma már, hogy a szülő rendszerint — a- kisebb bajo
kon túladva
csak akkor keresi az érintkezést az iskolával, mikor gyer
meke a bukás szélén áll. Akkor is legtöbbször szemrehányás és jó adag
neheztelés a szülő részéről eredménye az érintkezésnek. Valljuk meg,
hiányzik a kellő bizalom és tisztelet a szülőben, gyermekben az iskola,
s annak tanárai iránt. E ferde helyzetnek némi javítására szolgálna, a
mit Gyalog ajánl, s a mit magunk is helyeselünk, t. i. a tanulóifjúság
nak a tanárok által bizalmas és barátságos jellegű meglátogatása koronkint otthonukban. Tapasztalásból mondhatom, hogy ha e látogatás kellő
tapintattal és móddal történik, jó hatása lehet nem egy tekintetben.
Alkalmas lehet arra, hogy bizalmasabb, őszinte kapcsolatot létesítsen
tanuló, tanár között, felébreszsze a melegebb érdeklődést a szülőben az
iskola, annak intézményei iránt, s főleg fokozza a becsülést és tiszteletet
a tanár iránt. Elismerem, hogy ez nehézségekkel jár, nagy ügyszeretet,
buzgalmat kiván a tanár részéről ; hogy sokszor a helyi viszonyok ter
mészetén, bizonyos leküzdhetetlen feszélyezettségen törik meg, és mégis
azt mondom, hogy az egymást támogató, kiegészítő kapcsolatnak létre
hozására iskola és család között ez egyik legczélszerübbnek kínálkozó
mód. E bizalmas látogatások, érintkezés a családdal nyitnának alkal
mat a tanárnak arra is, hogy a gyermek házi foglalkozásaira, jelesen az
értelmi és erkölcsi képzésre oly fontos olvasmányokra, azok megválasz
tására tanácsait érvényesítse, egy szóval irányt adjon. A szülőkre bízni
ezt — a zömét tekintve — vagy attól várni e részben az iskola számára
támogatást, mint értekezőnk óhajtaná, nagyon illuzoriusnak tartom.
Nézetünk szerint, ha nem is közvetlenül, sokat tehet az iskola, s meg
vagyunk győződve, hogy hova-tovább minden középiskolák pædagogiailag észszerűen felszerelt ifj. könyvtárral rendelkezvén, tesz is. Főleg a
kezelő tanárnak van itt fontos szerepe, ki az olvasmányokat a tanuló
egyéniségéhez mérten válogatja meg, s gonddal ügyel arra is, hogy az
«olvasmány-falás# következtében túltengés lábra ne kapjon.
4. Marszína Győző : A nevelés két fő tárgya. (Bártfai róm. kath.
gymnasium. 3—10 1.) Marszina mintegy kiegészíteni látszik «A család
és az iskola» Írójának imént tárgyalt fejtegetéseit. Különbség kettőjök
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közt az, hogy míg amaz positiv módon oldja meg feladatát, emez azt
mondja el, a mi legkovésbbé van meg mai családi nevelésünkben, a mit
legkevésbbé fejlesztenek meggyőződése szerint a mai nemzedékben
a
vallásosságot, idealizmust, eszményi gondolkodást. Gyalog, mint pædagogus a tapasztalat bántó jelenségei daczára
s ezt javára mondjuk —
több optimizmust tud megőrizni, mint a mily mérték felett s talán
kissé túlszigorral nézi és bonczolja Marszina a helyzetet. Ha szavai, mint
a sorok közt sejtjük, leczke kívánnak lenni a szülőknek, abban az érte
lemben egyike a legkeményebbeknek.
Azt mondja egy helyt (6. 1.). «A mai vagyonbajbászó, anyagi
javak után futkosó világban, a vallás-erkölcsi nevelés hanyatlásnak in
dult. » Ez szülte meg általános, egyetemleges hatásaiban a múló évszáz
romboló, pusztításra termett theoriáit, az anarchismust, socializmust
és nihilizmust ; a nevelésben pedig azt a korunkban elhatalmasodott
utilitarizmust, a lázas sietséggel haladó életben kifejlő koraérettséget,
mélyebb erkölcsi alap hiányában a blazirtságot, kétségbeesést, öngyil
kosságot.
Nem vonjuk kétségbe, hogy Marszinának sok tekintetben igazsága
van, hiszen az erkölcsi elsatnyulás, az erkölcsi dissolutió szomorú példái
a mai nemzedéknél, sajnos, sűrűn mutatkoznak. Nem is az ellen szólunk
hát, hogy a jelenségekre rámutatni ne kellene, sőt kötelesség. A mód
azonban, a szertelenség az, mi ellen-kifogást emelünk. Nagyon erős, rikító
színekkel festvén, mindig lehet tartani attól, hogy a különben alapjában
nemes czélzatú fáradozás nyomában nem javulás, de inkább még erő
sebb és káros visszahatás támad. Ilyen kérdésekben gyöngédtelenül,
nagy erővel megütni az accordokat nevelőnél és tanítónál majdnem kö
zel jár ahhoz, hogy maguk a tanárok és tanítók szolgáltatnak anyagot
arra, a mi a közvéleményben úgy is kezd már tért hódítani, mely szerint
a tanárság szeretetlen az ifjúsággal szemben, holott azt szeretető mele
gével kellene magához emelnie és megnemesítenie. Javításra czélzó feddőzéseinkben mindig jusson eszünkbe Németország első nemzeti iskolamesterének intése : Minden dorgálás egy imádságba legyen göngyölve !
5.
Ruprecht Alajos : Szív ésjellemképzö vonások Arany Toldi
jában. (Szathmári királyi kath. főgymnasium. I—24 1.) Tantervűnk a
IY. osztályban rendeli Arany Toldi-jának olvastatását, czélul tűzvén ki
a mű tartalmának megbeszélését, a nyelvi magyarázatokat, s részben a
szerkezetre vonatkozó rövid tájékoztatást. A tárgyi magyarázattal kap
csolatban kiváló súlyt helyez továbbá a személyek lelkiállapotának, a
felmerülő jellemvonásoknak fejtegetésére. (V. ö. Tanterv stb. Budapest,
1889. 47. 1.)
Arany költészete, s épen eposzai az általános emberi vonásokon
kívül főleg népünk jellemének gondos tanulmányozását mutatják min 37
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den sorukba^, nemzetünk erkölcsi sajátságait, érzületét és gondol
kozását tüntetik elő a kiválóan nemzeti typusokban. Toldija egy
küzdelmes életpálya igaz képét rajzolja, a feltörekvés, kialakulás
mindazon phasisaiban, melyen a legtöbb ember élete folyamán ke
resztül megy. Fejlesztő ereje, nevelő hatása abban áll, hogy eszmé
ket és irányt jelöl az élet kemény küzdelmeihez. A benne fellelhető
speciális nemzeti vonások (személyes bátorság, hősiesség, férfias erő,
kitartás, tiszta erkölcs, nyíltság, őszinteség, áldozatkészség, nagylel
kűség, a király iránti loyalitás stb.) pedig mindig termékenyítő
hatással lesznek a magyar ifjú erkölcsi érzületére, faji öntudatára,
ha van mellette eleven érzékű pædagogus, ki e vonásokra figyelmessé
teszi.
Örömmel jelezzük, hogy Ruprecht épen a kívánt irányban tanúsít
helyes tapintatot, midőn Toldi olvasásából azon tanulságokat vonja el,
melyek az ember erkölcsének, jellemének humusát alkotják. Hat feje
zetben szól a vallásosságról, a gyermeki szeretetről, Miklósról és Benczéről, (az ura és szolga közti bizalmas, de azért confidentiáig soha sem
fajuló viszonyról), Miklósról és Györgyről, a hivatás- és kötelességérzet
ről, az igazságszolgáltatásról. Mind meg annyi kiérzett, az olvasmányból
ellesett szempontok, melyek az életre vonatkoztatva, a mindennapi vi
szonyokkal kapcsolatban üdvös okulására szolgálnak a növendéknek.
Mindenik szakasz egy önálló, kikerekített egész, sikerültén domborítja
ki az egyén megrajzolásához a költőnél olvasott vonásokat. Nem ugyan
elengedhetetlenül, de mégis néhol szívesen vennők, ha körülményesebb,
részletezőbb ; kiterjeszkedő a gyakorlati vonatkozásokban és alkalma
zásban. így pl. az úr és szolga (cseléd) mai megváltozott viszonyának
okadatolása. (13. 1.) A hivatásérzet és kötelességteljesítés fejtegetésénél
nem ártott volna hosszasabban időzni, hogy Toldinak, a feltörekvő pórsuhancznak kitartása, szívóssága annál világosabban, teljesen álljon a
tanuló előtt. Itt kellett volna gondolatom szerint az eposz alapján hő
sünk rendkívüli, ember feletti erejét, azoknak a sokszor dæmoni vonáso
kat, melyet Toldit a nemzet tudatában ideális, kiválóan nemzeti hőssé
emelik, tüzetesebben jellemezni. Ilyen helyek : A nehéz szálfát, mint
botocskát ragadja kezébe. (Előhang.) Vaskos lábnyomától messze reng a
parlag (I.), Ütése halálos lenne Györgyre (II.), A György népe eperszem
lenne haragjának, ereje Sámsoné, (u. o.) A malomkő dobása, (hivatko
zással Kinizsire) karra öltése (u. o.), A zsákot párjával emeli ; ha aő
veszélye, nő a bátorsága. A két farkas leverése (IV.), Pedig erő lenne
benne mód nélküli (VIII.), A cseh ujjain, szorítására, kibugygyan a vér
(u. o.), A bika megfogása (IX.), A csolnak partra vágódása a pesti oldalon.
Mulatozása a kocsmában (XL), stb. nem lett volna felesleges továbbá,
noha több helyen teszi is, az illető sorokat szószerint idézni; azok jel-
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lemzetesek, s a tanulónak is, ki már előzőleg olvasta, könnyen megújul
emlékezetében az egész helyzet.
Elismerésünket ez ügyes, tárgyi csoportok szerint helyesen megír
dolgozatra megtoldani kívánjuk annak hangoztatásával, hogy ilyen, a
gyakorlati tanítás eredményeiről adott beszámoló-félét annál szíveseb
ben olvasunk az évi értesítőben, minél ritkábban van alkalmunk mos
tanság olyat találni. Kívánatos, hogy a jó példa minél számosabb köve
M a jo r K á r o l y .
tőre találjon.
Benedek Elek. «Testamentum és hat levél.# Második kiadás. (Budapesti

1894. az iró tulajdona.)

Csinos, szemrevaló kiállításban jelent meg ez a kis gyűjtemény,
melyről már az első kiadásnál is az volt az általános kritika, hogy mind
tartalmánál, mind előadásánál fogva a legjelesebb ifjúsági iratokhoz tar
tozik, melyek magyar nyelven megjelentek. Midőn a Benedek könyvét
ifjúsági iratnak neveztük, nem azt értettük rajta, hogy csupán gyerme
keknek való, ellenkezőleg. Azoknak a ritka könyveknek egyike, melyek
az ifjút, illetve leányt még az iskola légkörében tájékozni igyekeznek a
reális élet mivoltáról, tehát áthidalni azt a nagy űrt, mely az iskolát az
élettől elválasztja, s a mely különösen a középiskola elhagyásánál a pá
lyaválasztással egyszerre lép az ifjú elé. E pillanatban mindenik ifjú
egy-egy Herakles a válasz-utón és e pillanatot kívánja Benedek a «Tes
tamentum »-mai úgy előkészíteni, hogy az ifjú lélekben az elrémített,
gúnyolt és látszólagos kudarczai után kétkedő idealismus mégis felül
kerekedjék. A «Testamentum»-nak különösen második része az, mely a
pályaválasztással foglalkozik és azt találja, hogy minden pálya egyen
rangú, ha annak emberi értékünkkel, általános műveltségünkkel értéket
tudunk adni. A «Testamentum# első része magasan szárnyaló életphilosophia, melyben a szerző fiának eltestálja vagyonúi az ember legerősebb
erkölcsi támaszait, a hitet, a vallást, de mindenekfelett a szeretetek
Azok a helyek, a hol a haza, a Szülék (különösen az anya) iránt való
szeretekről beszél (pl. 15. ].), maradandó becsüek fognak maradni és a
«Parainesis »-re emlékeztetnek, bár a Parainesis még nem gyökerezik
annyira a való életben, mint ez a végrendelet, mely az izgult XIX. szá
zad fin de siècle gyermekének van irva. S a mit a «Testamentum# szépet
és okosat tud a fiúknak mondani, ugyanazt tes/ik a kötet hátralévő
részei (Aranyvirágnak és Bándi Miklós) a serdülő leányokra nézve.
Amabban a művelt de házias leányka van leírva, a kit a hozomány
vadászok rajzanak körül ^ ebben a fiatal asszony, a jd egy önerejéből
férfiúvá lett embert választott. Itt vannak érdem szerint jellemezve
37*
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korunk rákfenéi : a tehetségtelen kapaszkodás, mely az érdekházasság
ban keres és talál támaszt, addig a meddig. Csakhogy a jellemzés néni
a Zola borotva élességüanalysisával történik, hanem visszájára, amolyan
derült képben, a mely a ferde dolgokat úgy mutatja, a hogyan lenniök
kellene, a hogyan lehetnének, ha a szív és jellem meg nem hátrálna az
érdek előtt. És mindez a czélzatosság kellemetlen, zavaró hatása nélkül
van elmondva, az igazság egyszerű, liimezetlen hangján. A könyvecske
sikeréhez kétségkívül nagyban hozzájárul a szerencsésen megválasztott
forma. A «Testamentum» Szent István óta Franklin Benjáminig a leg
alkalmasabb alak életbölcseleti axiómák összefoglalására, a levélalak
pedig a maga közvetetlenségével nagyon hat az olvasó lelkére, kivált
napjainkban, a mikor a belső élet ismét a magánlevelekbe szorul. —
Benedek könyvecskéjét a legmelegebben ajánljuk.
L atkóczy M ihály .

K é t k ö n y v a r ó m a i v ilá g b ó l. Шс/tter Takács «A görögök és rómaiak

játékai» 83 képpel. Átdolgozta dr. Takács Menyhért. Kassa, Bernovics
nyomdája, 1894. és Pacséri Károly «Marcus Fabius Quintilianus nevelési
elveiről» Pædagogiai tanulmány. Kassa, u. o. 1894.

Felsőmagyarország fővárosából egyszerre két könyv szállott vi
lággá, mindkettő a klasszikus világ nevelésügyére vonatkozik, s mind
kettő a kassai tanárvilág tollából eredt, s ha még hozzáteszszük, hogy
egyiknek szerzője gymnasiumi, a másiké reáliskolai tanár, látjuk, hogy
a klasszikusok ápolásában tényleg közeledés történt a magyar közép
iskola két ágában. Vegyük már most a két könyvet egyenkint. Takács
Menyhért prémontrei tanár, Richter W. könyvét dolgozta által a görö
gök és rómaiak játékairól, melyek most olyan actualisok, hogy a művelt
külföld az olympiai versenyek modern felélesztéséről gondolkozik. —
A könyv beosztása igen szerencsés, a mennyiben fele esik a gyermekjátékokra, a másik fele a nagyszabású görög nemzeti játékokra, valamint
azoknak utóhangjaira a rómaiaknál. Çzt a nagy anyagot Richternek
sikerült tíz fejezetbe beleszorítani és 83 ábrával, melyek nagyobbrészt
megegyeznek Baumeister nagy szakszótárának megfelelő illusztráczióival, szemlélhetővé tenni. A fordító nagy gonddal végezte munkáját,
egyáltalán nem szolgai fordítást adott, hanem magyaros zamatu paraphrasist, melynek sorai közül kiolvassuk az előszóban kifejezett czélját :
«a tanuló ifjúság érdekét testi nevelés szempontjából.» A szövegben
előforduló verses idézeteknél nem sajnálta a magyar fordításokat átla
pozni, s a hol le nem fordított verset talált, maga birkózott meg vele,
persze nem mindig annyi eredménynyel, mint a mennyi jóakarattal,
pl. a Pindaros olympiai ódájának fordításában (149., 150. 1.), mely
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meglehetősen halvány, a mit a gyönge rímek csak fokoznak. Egyes
helyeken a magyar vonatkozásoknak érezzük hiányát. Ibykus-nál (a
173. lap jegyzetében meg lehetett volna említeni, hogy müveinek töre
dékei az Anthologiában találhatók és egyesek magyar fordításban is
megjelentek az «Egyetemes Philol. Közlöny» 1884. évi folyamában.
Egyébként csak elismeréssel szólhatunk Takács könyvéről, melynek
typographiai kiállítása is kifogástalan. S ezzel áttérhetünk Pacséri
Károly Quintilianus tanulmányára, mely tulajdonképen többet ád, mint
a mennyit a czím Ígér, a mennyiben a nagy rhétor föllépését megelőző,
sőt (a jegyzetekben) a követő kort is jellemzi, még pedig eléggé találóan
és elég eredetiséggel. A szerző két részre osztotta munkáját, melyek
közül az első a római nevelésügy vázlatát és Quintilianus életét adja, a
második Quintilianus «nevelési » (talán nevelői ?) elveit csoportosítja.
Az első rész a legújabb történeti irodalmat is felhasználva, lelkiismere
tes compilatio, a második kísérlet a nagy rhetor rendszerének kifejté
sére. S ez a kísérlet sikerült is. Különösen jó gondolat volt a rendszer
egyes tételeit külön fejezetekbe foglalni és az újabb pædagogusoknak
megfelelő elveit párhuzamos jegyzetek alakjában csatolni. Egyes dolgo
kat azonban még sem hagyhatunk szó nélkül. így a klasszikus-phlilologust bántani fogja Quintilianus declamatióinak agyonhallgatása, (ha
mindjárt nem tőle valók is), a magyar olvasót pedig a tömérdek német
és németnek meghagyott idézet, a mely aztán ilyenekre is csábítja a
lelkiismeretes szerzőt. Lásd : Quintilianus und die Rhetorik seiner
Zeit von II. Kämm,el. (43. lap.) Vagy v. ö. TeuffeU Geschichte stb.
(48. lap). A mit bátran és a tudományosság minden rovása nélkül írha
tott volna úgyis : 1. Kámmel, illetőleg Teuffel ezen s ezen művét. Néni
vagyunk chauvinisták, de hogy miért Írják magyar könyvben «Leip
zig»-ot így, holott van rá magyar szavunk, az nem fér a fejünkbe. Egyes
helyeken aztán megakadt a szemünk germanismusokon is (p. o. szüléket
hallunk panaszkodni a nevelés eredménytelensége fölött). Tudjuk, hogy
ezek csak apró szemölcsök a munka tiszta ábrázatán, de meg kellett
őket említenünk. Különben az egész könyv érdekes és gondos, körül
tekintő tanulmány gyümölcse.
L atkóczy M iüály .
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VEGYESEK.
; ; — Nagyszabású emlékműnek ígérkezik a «Magyar Tanférfiak
és Tanítónők ezredéves Albuma», melynek szerkesztésére a Békésért
megjelenő «Tanügy» czimű közlöny felhívására egy bizottság alakult
több hazai tanügyi lap szerkesztőségéből. Az Album fénynyomatu lapjai
Divald Lajos műtermében készülnek s a művészi kivitelű vastag fedélborítékokat az előfizetők az első küldeménynyel már november hó fo
lyamán megkapják. A további küldemények havi részletekben fognak
szétküldetni. A vállalat kivitele igen praktikus, a mennyiben lehetővé
teszi, hogy arezképek és életrajzok a mű megjelenése folyamán is elfo
gadhatók s így azok sem késtek el, a kik eddig arczképeiket nem tudták
beküldeni. A mű árából jelentkezésnél 3 frt ; a jövő év január folyamán
3 frt, és szeptemberig a harmadik 3 frt részlet fizetendő. Bővebb tájé
kozást nyújt Vaday József a «Tanügy» szerkesztője Békésen, kihez
minden küldemény intézendő. A mű bolti ára 12 forint lesz, s így az
előfizetők 3 frttál olcsóbban kapják.
,
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— Az egyetemi tanárképzés kérdéséhez. E czím alatt nagyérdekű ezikkelyt közöl az Országos középisk. tanáregyesületi közlöny
9. szátna dr. Beöthy Zsolt egyetemi tanár és tanárképző-intézeti igaz
gató tollából. Kiterjeszkedik a czikkely a kérdés történetére és külföldön
való állásának ismertetésére. A mi álláspontját illeti, a tanárképzés
nélkülözhetetlen elemének, alapjának - igen helyesen — az egyetemet
mondja, de kimondja egyúttal, hogy az egyetem magában véve nem
képes a tanárképzés minden feladatát megoldani, azért szükség van a
seminariumokra is, melyek a növendékeket a tudomány művelésébe
bevezessék és szükség van végül tanárképzőintézetre, melynek feladata
a tanulmányok egész anyagának összefüggő és befejezett cursusokban,
didaktikus irányban és utasításokkal való megismertetése. Azt hiszszük,
hogy Beöthy czikkelye a kérdésnek elméleti és gyakorlati szempontból
való megvitatását napi rendre fogja tűzni.
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Az irva-olvasás tanmódszere kritikai világításban. I r ta Elemy S á n 
d o r. T em esvár, 1894. 135 1. A ra 80 k r. (A tis z ta jö v e d e le m a m a g y a r t a n í 
tó k h á z á n a k a la p já ra fog beküldetni.)
Népiskolai számolókönyv. K o ro n a é rté k sz e rin t ir ta Szirmai József.
IV . füzet. Az V. és V I. oszt. szám ára. B u d a p e st, 1895. (F ra n k lin ) Á ra 30 k r.
Kisdedóvodai beszéd- és értelemgyakorlatok (társalgás) kézikönyve.
K isdedóvodák és k isd e d ó v ó n ő k é p z ő 'in tó z e te k sz á m á ra ir ta Molnár Mária, az
e p e rje si á lla m i k isd e d ó v ó n ő k é p z ő in té z e t m in ta ó v ó n ő je . E p erje s, 1894. 195 1%
Á ra 1 frt 50 k r. M eg rendelhetők a szerző n él.
Az iskolapadok. I r ta Eperjessy Is tv á n . K ü lö n le n y o m a t a «M agyar
T anítóképző» 1894. ju l . füzetéből. B u d a p e st, 1894.
Világtörténelem középiskolák számára. I r t a d r. Ribáry F e re n c z .
I I I . rész. Ú jkor. Ö tö d ik kiadás. B u d a p e s t (F r a n k lin ) 1894. 218 1. Á ra 1 frt.
Hazafias költemények 1856— 1894. I r t a Dalmady Győző. B u d a p e ste n
(A thenæ um ) 1894. 322 1. Á ra 1 f r t 6 0 k r. D íszkötésben 2 frt.
Franezia nyelvtan h a la d o tta k sz á m á ra sz e rk e sz te tte d r. Theisz G y u la.
B u d a p e st, 1894. (E ggenberger) 180 1.
Nevelési és oktatási eljárásaim magánrajza. I r t a Budinszky K á ro ly .
E lső füzet, öt tá b lá z a tta l. B u d ap est, 1894.
A magyar nemzet története. (M ille n n iu m i kiadás.) Az Athenaeum e
k iv á ló v álla la tá b ó l m eg je le n t az 1 — 4. füzet, m e ly e k Marczali H e n rik n e k
a Vezérek kora-ró l ir t m u n k á já t k ö z lik g y ö n y ö rű illu sz trá c z ió k k a l e llá tv a .
Az első füzet m e llé k le te i : Vágó, A m a g y a ro k K ie w e lő tt. Ö sm ag y ar ré g isé 
gek a u em zeti m ú z e u m b a n . A 2 -ik fü z e tb e n : A szt. G a lle n i codex egy la p 
já n a k h a so n m á sa ; K e lta fegyverek. A 3 -ik fü z e tb e n : M unkácsy, a szlávok
kó d o lása Á rp á d e lő tt, Az a q u in c u m i a m p h itb e a tru m . Az egész n a g y m u n k a
10 vaskos k ö te tre v a n tervezve tö b b e z e rre m e n ő illu sz trá c z ió k k a l s Szilágyi
S án d o r tö r té n e tirá s u n k régi b a jn o k a szerkeszti. Az egyes k o rszakok tö r té n e 
té t legjelesebb tö rté n e tíró in k ír já k . H e te n k in t egy füzet je le n ik m e g s
á ra 30 kr.
Szalag-Baráti: A magyar nemzet története, szám os k é p p e l és m iim ellék lettel. Lampel B. (Wodianer és fiai) k ia d á sa . 1., 2. és 3. fü zet : M a 
gyarország a m a g y a ro k beköltözése e lő tt d r. B a ró ti L ajostól. A 3 -ik fü z e t
b en m eg kezdődik a Magyarok őstörténete B a ró titó l. S zalay Jó zsefn ek , a
k o rá n e lh a lt tö r té n e tíró n a k az a k a d é m ia á lta l 1200 frt ju ta lo m m a l k it ü n te 
t e t t m ű v e je le n ik it t meg új k ia d á s b a n , közel 600 illu sz trá c z ió v a l e llá tv a .
Az e g é sz .m ű 65 fü zetre v an te rv e z v e s egy-egy fü z e t á ra 30 k r.
A magyar mese- és mondavilágból, Benedek E le k n a g y sz a b á sú m e 
sés k ö n yvéből m e g k a p tu k a 18. é s 19. fü z e te k e t s íg y n em so k ára befejező
d ik az ö t k ö te tre terjedő m ű m á s o d ik k ö tete. G azdagon illu s z trá lt m e sé k
és m o n d ák v á lta k o z n a k a k ét fü z e tb e n . E g y fü z e t á ra 25 k r. Az első k ö te t
p o m pás k ö té sb e n 3 frt. A becses m ű v e t m ég m in d ig m eg le h e t re n d e ln i az
első füzettől k e zd v e az A th e n a e u m n á l.
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A m a g y a r t a n f é r f i a k és ta n ít ó n ő k e z r e d é v e s a lb u m a czim u m fl deczem b er h a v i ré s z le te m e g jelen t BékéseD a «T anügy» szerkesztősége (V aday
József) k ia d á s á b a n . Az első részlet D í v á i d m ű in té z e té b e n k é szü lt tiz e n h a t
fé n y n y o m a tii la p o t ta rta lm a z , részb en é le tra jz i szöveg k íséretében. A fényn y o m a tú la p o k k iá llítá s a m in d e n v á ra k o z á s n a k m egfelel. A szerkesztőség m ég
m ég m in d ig elfo g ad arczk ép ek et és előfizetéseket.
A f ö l d és n é p e i n é p sz e rű fö ld ra jz i és n é p ie m é i k ézikönyv. I r t a G y ö r g y
A lad ár. M áso d ik , ú jb ó l i r t kiadás. E lső k ö te t : A m e r i k a . 1— 4 füzet. M é h n e r
kiadása. E k ö n y v a d r. T o ld y L ászló és G y ö r g y A la d á r á lta l á td o lg o zo tt
H c llw a ld -Ш е m ű ú jo n n a n átdolgozott k ia d á sa , m e ly a ré g in é l so k k a l n a 
gyobb te rje d e le m b e n és re n d k ív ü l g a z d a g o n illu s z trá lv a je le n ik m e g 60
p o m p ás s z ín n y o m a tú k ép p el, 100 m ű m e llé k le tte l és k ö rü lb e lő l 1000 a szö
veg közé n y o m o tt k é p p e l. H a v o n k in t 3 fü z e t je le n ik m eg. Az egész m ű
!I0 fü zetre fog te r je d n i. E g y füzet á ra 30 k r. M eg ren d elh ető M é h n e r V il
m o sn ál (P a p n ö v e ld e -u te z a 8.).
V e r n e G y u l a ö sszes m u n k á i je le n n e k m e g olcsóbb és eg y ed ü l jo g o s í
to tt képes k ia d á s b a n a F r a n k l i n - T á r m l a t n á l . A v á lla la t b á ro m h e te n k in t
m egjelenő 2 0 k r o s fü zetek b en in d u l m eg. V e rn e ré g i ism erőse m á r a m a 
gy ar k ö zö n ség n ek , k ü lö n ö s e n az ifjú sá g n a k . J ó l m o n d ja a kiad ó a já n la tá 
b an : «N em sz o ru l d ic s é re tre V erne G y u la az ifjú sá g e lő tt. N em egy m u n 
k á ja kedves is m e rő s e n ek i. E lra g a d ta tá s sa l b a ra n g o l a V e rn e m esélte k a la n 
dok v ilá g á b a n s ra jo n g e n ag y festő k á p rá z a to s le írá s a ié rt. F e sz ü lt é rd e k lő 
déssel k ö v eti ő t fel a csillagok tito k z a to s v ilág áb a, le a te n g e r n é m a
m élységébe, h o l b á m u ló ja legyen a te rm é sz e t c s o d á in a k ; vele m e g y az
északi és d é li s a rk jé g s iv a ta g a i közé és B ra z ília ezer- és ezer éves re n g e te g
őserdőibe ; k ö rü lu ta z z a a földet, le h a to l a n n a k k ö z p o n tja felé és b e k a la n 
dozza a felh ő k v ilá g á t; az afrik ai siv a ta g o k k ietle n sé g e , a tro p ik u s v idékek
bujasága, m i n t egy ó riá s p a n o rá m a v o n u ln a k el sz e m e in k elő tt ezer m e g
ezer képeivel, föld fe le tt és víz a la tt. S a te rm é s z e t n a g y sá g á t ta r k ítja a
b á m u la to s k a la n d o k szám talan ság a, az e m b e ri ész legtökéletesebb, legcsodá
lato sab b ta l á lm á n y a in a k sokasága. S a m e rre m e g y ü n k vele, a h o v á k ö v e t
jü k őt, lé p te n -n y o m o n a m u la ts á g m e lle tt o tt a ta n u lsá g . A fizika tö rv é 
nyei, a fö ld rajz , a te rm é sz e ttu d o m á n y o k , a te c h n ik a e re d m é n y e i, a tö rté n e 
le m ta n u ls á g a i, m in d -m in d m u la tv a le sz n e k a m ie in k . N in cs író, k i m é ltó
v e rs e n y tá rs a le h e tn e e b b e n V erne G y u lán ak .» — A z első fü zet színes b o r í
té k b a n m á r m e g je le n t s m in d e n h a z a i k ö n y v k e re sk e d é sb e n k a p h a tó , de
m eg re n d e lh e tő a F r a n k l i n - T á r m l a t n á l B u d a p e ste n is.
M a g y a r n y e l v k ö n y v . K ülönös te k in te tte l a h e ly e s írá s ra és fo g a lm a 
zásra. Az ele m i n é p is k o la I I . osztálya sz á m á ra ír tá k S r e t v i z e r L a jo s és B a r n a
Jó n á s. B u d a p e st, 1894. S zerzők sajátja. Á ra k ö tv e 16 k r. U g y a n a z a n é p 
iskola I I I . o sz tá ly a s z á m á ra . Á ra kö tv e 20 k r. U g y a n a z a n é p isk o la IV . oszt.
szám ára ; á ra k ö tv e 20 k r.

